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Σάς π ερ ιμ ένο υ μ ε άπ’ τό Μ άρτιο στό ν έο μας κα τά 
στημα, στή Σ ο φ ο κλέο υς 7-9 (ά π έναντι άπό τό Χρημα
τισ τή ρ ιο ) όπου θά λ ε ιτο υ ρ γ ε ί καί μεγάλη αίθουσα
δημοπρασιών γιά κάθε είδ ο υ ς σ υ λλεκτικά α ν τ ικ ε ί
μενα, όπως:
ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΟ ΣΗ Μ Α
Ν Ο Μ ΙΣ Μ Α Τ Α - Χ Α Ρ Τ Ο Ν Ο Μ ΙΣ Μ Α Τ Α
Π ΙΝ Α Κ Ε Σ
Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ
Π Ο Ρ Σ Ε Λ Α Ν Ε Σ κ. Û.

’ Επίσης, ή αίθουσα π ρ ο σ φ έρ ετα ι σέ κάθε ένδ ια φ ερ ό μενο γιά έκθ έσ εις, δημοπρασίες, γ ε ν ικ έ ς σ υ ν ελ εύ 
σεις, δ ια λ έ ξ ε ις κλπ.
• ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΑΙ
ό τι ή αίθουσα δημοπρασιών είν α ι 250 τε τρ . μέτρα, μέ
κλιμ α τισ μ ό καί ό τι κα τα σ κευ ά σ τη κε ειδ ικ ά γ ιά το ύ ς
ά ν α φ ερ ό μ εν ο υ ς λόγους.

Τό ζήτη μ α δ έν είνα ι μόνο

"Ενα επαναστατικό βιβλίο
πού ύπεραμύνεται των δικαιωμάτων
τών παιδιών καί τοποθετεί
τό πρόβλημα τών γονιών
στη σωστή του ψυχολογική
καί ιστορική προοπτική
Ώσπου ν’ άλλάξουν ριζικά ol ànόψεις τής
κοινωνίας γιά τό τί είναι εν a παιδί, τό παιδί θά
παραμένει παγιδευμένο, ένας φυλακισμένος
της παιδικής ηλικίας. Κάτω άπό αυτές τις συν
θήκες, ένα παιδί δέν μπορεί νά άναλάβει τήν
εύθύνη γιά τή συμπεριφορά του, ούτε μπορούν
νά τό κάνουν οί γονείς του ή οί δάσκαλοι. Τό
μόνο πού μπορεί νά κάνει τό παιδί είναι νά παί
ξει προσεκτικά ρόλους σέ ένα σενάριο γραμ
μένο άπό τήν κοινωνία. Ένα παιδί δέν μπορεί
νά άπελευθερώσει τόν εαυτό του■ ένας γονιός
δέν μπορεί νά άπελευθερώσει τό παιδί του* τό
σχολείο δέν μπορεί νά άπελευθερώσει τούς
μαθητές του. Αυτό δέν είναι ένα πρόβλημα πού
μπορεί νά άπομονωθή. Είναι ένα διαπεραστικό
κοινωνικό πρόβλημα καί πρέπει νά τό χειριστεί
ή κοινωνία σάν σύνολο.
Η άτομνκή δράση θά είναι άπαραίτητη, άλλά
δέν μπορεί ποτέ νά είναι έπαρκής. Μονάχα
προσχεό σσμέ/η δράση σέ πολλά μέτωπα, μπο
ρ ε ί νά δώσει τή δυνατότητα στά παιδιά νά δρα
πετεύσουν άπό τίς φυλακές τους. Ή θά δρά
σουμε όλοι μαζί ή δέ θά γίνει ποτέ.
Εκδόσεις Γλάρος
Κεντρική διάθεση - παραγγελίες:
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31. ΑΘΗΝΑ - 142, ΤΗΛ 36 18 457

νά δ ια β ά ζετε «Α Ν Τ Ι»
άλλά νά μπ ορ είτε ν ’ ά ν α τ ρ έ χ ε τ ε
σ’ α ύ τό σ τα θερ ά .
’Α π οκτήσ τε
τή ν πληρή σειρά τών 10 τόμω ν
Στούς τόμους τοϋ ΑΝΤΙ - πανόδετους, μέ έξώφυλλα καί άναλυτικά περιεχόμενα θεμάτων καί συνεργατών - θά βρείτε μιά
πλούσια καί πολύπλευρη καταγραφή:
• τής πολιτικής καί πολιτιστικής ζωής μας
• τής κατάστασης στήν 'Αριστερά
• τής έξωτερικής έπικαιρότητας
• τών ιδεολογικών ρευμάτων τής έποχής μας καί
• πλήθος στοιχεία πού ένδιαφέρουν όσους συμμετέχουν στά
προβλήματα τού τόπου μας.
Ζητείστε τούς τόμους τού ΑΝΤΙ άπό τά γραφεία μας:
Δημοχάρους 60 (Τ.Τ. 601) τηλ. 732.713 καί 732.819.
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ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕ κάποιος τή Δημοκρατία στή δ ια δ ικ α σ ία έκλογής τοΟ νέου
Προέδρου; ’ Αναμφισβήτητα, πρέπει νά άπαντήσουμε δ τ ι χάθηκε αίιτή ή σπάνια
ε ίικ α ιρ ία ,γ ιά νά ένδυναμωθοϋν ο ί εύθραυστοι άκόμα θεσμοί πού δημιουργήθηκα.ν
μετά τή μ ετα π ο λ ίτευ σ η .Κ α ί, δν έ ξ α ιρ έ σ ε ι κ α ν έίς περιθω ριακές δ ικ τα το ρ ικ έ ς
κ ιν ή σ ε ις , δέν ύπάρχει π ο λ ιτ ικ ή τάση πού θά ε ίχ ε λόγους νά χα ρ εϊ γ ιά μ \ά
τ έ τ ο ια έ ξ έ λ ιξ η .
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ δμως γ ι ’ αύτήν τήν έ ξ έ λ ιξ η , κατά πρώτο κ α ί κύριο λόγο,
ε ίν α ι ό ίδ ιο ς ό έπίδοξος Πρόεδρος. Μυστικοπάθεια κ α ί συνωμοτικότητα
δύσκολα τα ιρ ιά ζ ο υ ν μέ τή φυσιογνωμία τού πρώτου δρχοντα μ ιδ ς εύρωπάΚκοϋ
τύπου δημοκρατίας. ’ Ιδ ια ίτ ε ρ α , όταν κ α λλιερ γο ύ ντα ι έν ψυχρώ γ ιά
μικροκομματικούς αύστηρά λόγους, ένώ τ,ό π ο λ ιτ ικ ό κλίμ α ε ίν α ι α ίθ ρ ιο καί
δέν έ μ φ α ν ίζ ετα ι κ α ν είς πραγματικός λόγος γ ιά έκτα κτα μέτρα κ α ί συμπεριφορές.
0 ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ πού προσπάθησε νά άσκήσει ό κ. Καραμανλής σέ βάρος των
π ο λιτικώ ν δυνάμεων ε ίν α ι άπαράδεκτος. Τά κόμματα ε ίν α ι θεμελιώ δες συστατικό
σ τ ο ιχ ε ίο τοϋ άντιπροσωπευτικοϋ συστήματος. Καί δέν ά π ο τελ ε ΐ, αύτή καθ’ έαυτή
ή κομματική ένταξη τοϋ υποψήφιου προέδρου, άδυναμία γ ιά τή λ ε ιτο υ ρ γ ία τοϋ
θεσμού. Ή δμοφωνία πού προσπάθησε έπίπλαστα νά έπ ιβ ά λ λ ει γύρω άπό τό
πρόσωπό του δ κ. Καραμανλής, δέν ε ίχ ε πραγματικά καμιά π ο λ ιτικ ή θεμελίωση.
ΟΜΟΦΩΝΙΕΣ τ έ τ ο ιε ς οίκοδομοϋνται μέ μακρές δ ια δ ικ α σ ίε ς κοινω νικής
συναίνεσης κ α ί π ο λ ιτικ ή ς σύγκλισης. Δέν χαλκεύονται μ έ τεχνάσματα τής
τ ε λ ε υ τα ία ς ώρας πού μόνο άγανάκτηση κ α ί θυμηδία ε ίν α ι δυνατό νά προκαλέσουν.
ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΗ ε ίν α ι ή κάθαρση τοϋ δράματος. Μέ τ ι ς 179 μ ίζ ε ρ ε ς ψήφους
του δ κ. Καραμανλής θ υ μ ίζ ε ι άκα τα νίκητα τόν ματαιόδοξο αύτό βάτραχο τοϋ
Αισώπου πού φιλοδοξούσε νά γ ί ν ε ι β ό δ ι. ’ Αλλά άκόμα κ ι δ ν, στή δώτερη ή στήν
τ ρ ίτ η ψηφοφορία, καταφ έρει δ τέως πρωθυπουργός νά φουσκώσει άρκετά )ί;άρη
σ τ ις ψήφους τής μ ια ς ή τής άλλης άποστασίας ή μικροσυναλλαγής, ή δ ε ξ ιά
θά έ χ ε ι χά σ ει γ ιά πάντα έναν υποτιθέμενο " "Εθνάρχη " κ α ί ο ί θεσμοί ένα
μεγάλο μέρος άπό τό κύρος τους.
ΟΠΟΙΑ ΚΙ ΑΝ ε ίν α ι ή τ ε λ ικ ή έκβαση τής έκλογής, χωρίς Πρόεδρο τής
Δημοκρατίας ή μέ έναν Πρόεδρο μειωμένου κύρους, ή χώρα μ π α ίν ε ι σέ
προεκλογική περίοδο. Κι ίσως πρέπει νά θυμηθούμε μ ιά ν άρχή τοϋ δημοκρατικού
π ολιτεύματος πού ή δ ε ξ ιά προσπαθεί, άπό κα ιρ ό , νά μας κ ά ν ει νά ξεχάσουμε:
Τήν έναλλαγή στήν έξο υσ ία .

αντί

πολίτικο δεκαπενθήμερο
Ή

«συγκαχαβαχικόχητα» χού κ. Καραμανλή
άπομακρύνει χίς εκλογές

ΤΕΛΙΚΑ, τό «μεγάλο ναι» ειπώθηκε άπό τόν άρχηγό τής
«Νέας Δημοκρατίας» τό πρωί τής περασμένης Τρίτης, στή σύ
σκεψη τής κυβερνητικής έπιτροπής. Ό λα τά χαρτιά είχαν τεθεί
στό τραπέζι: Ή άρνηση τών κομμάτων τής δημοκρατικής άντιπολίτευσης νά δεχθούν σάν «ύπερκομματική» τήν ύποψηφιότητα Καραμανλή γιά τήν προεδρία... Ή έτοιμότητα τού ΠΑΣΟΚ νά κινήσει τούς μηχανισμούς του γιά τήν «άναπόδραστη»
έκλογική άναμέτρηση... Τό ένδεχόμενο νά υπάρξουν «διαρ
ροές» καί μέσα άπό τό μπλοκ τών 174 βουλευτών τής «Νέας
Δημοκρατίας»... Τά πολλά έρωτηματικά γιά τή στάση όρισμένων άνεξάρτητων βουλευτών τού Α. Πνευματικού ή τού Κ.
Γόντικα, πού διαγράφτηκαν άπό τή «Ν.Δ», τού Ι.Σεργάκη, πού
άποχώρησε άπό τήν ΕΔΗΚ, τού Γ. Παπαευθυμίου, πού άποχώρησε άπό τήν «’Εθνική Παράταξη», κλπ. Quo vadis, λοιπόν,
άρχηγέ;
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ έξακολουθούσε καί τό πρωί τής Τρίτης άκόμα,
νά είναι βαρυαλγής. Βέβαια ήταν κάπως ένθαρρυντικό, γιά τά
μέλη τής κυβερνητικής έπιτροπής, δτι είχε ήδη - άπό τήν προηγουμένη μέρα - έγκαταλείψει τή φιλοδοξία νά έκλεγεί «μέ τήν
πρώτη» (200 ψήφοι). Καί είχε ήδη πεισθεί πώς εκεί πού έφτα
σαν τά πράγματα, τό κλίμα δέν σήκωνε ούτε ύποψηφιότητα
Παπακωνσταντίνου, ούτε τήν έκ νέου ύποψηφιότητα τού σημε
ρινού προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Τσάτσου. Παρ’ δλα αύτά,
ό άρχηγός δέν είχε παύσει νά μιλά γιά τήν έπιθυμία του - καί
τό δικαίωμά του - ν' άποχωρήσει άπό τήν πολιτική «ύστερα
άπό υπηρεσία 45 χρόνων», μιά καί στόν άχάριστο αύτό τόπο,
κανένας δέν ξέρει «πώς θά τελειώσει σάν πολιτικός»...

Ό κίνδυνος «μαρξιστοϋ προέδρου»
ΑΛΛΑ ΣΤΟ σημείο αύτό, άκριβώς, έγινε ή «μικρή
έξέγερση». Τά μέλη τής κυβερνητικής έπιτροπής, γιά πρώτη
φορά στήν ιστορία τών σχέσεων τους μέ τόν κ. Καραμανλή,
«ύψωσαν θαρραλέαν κεφαλήν»: Τώρα πιά, Μεγάλε μας Ά ρ 
χηγέ —τού είπαν - όέν μπορείς ν’ ανακρούσεις πρνμναν. Τώρα,
όέν διακυβεύεται μόνο τό προσωπικό σου κύρος, άλλά τό μέλ
λον τής παρατάξεώς μας, αυτό τό ϊόιο τό άστικό καθεστώς... €0
μαρξιστής Άνόρέας Παπανόρέον ενδέχεται —αν πάμε άμέσως
σέ εκλογές - νά άλώσει όχι μόνο τήν πρωθυπουργία, άλλά καί
τήν προεδρία τής Δημοκρατίας. Καί επειδή πιθανόν νά μή μάς
πιστεύετε, διαβάστε τή χθεσινή απόφαση τής ολομέλειας τής
ΚΕ τού ΚΚΕ, πού λέει, πώς «είναι δυνατό, μέ τήν κοινή δράση
τών δημοκρατικών δυνάμεων, εξω καί μέσα στήν κ α ι ν ο ύ ρ 
γ ι α Β ο υ λ ή , νά δοθεί λύση στήν έκλσγή προέδρου τής Δημο
κρατίας, πού νά συμφέρει τό λαό», κλ.π. Δια.γράφεται, συν
επώς, μιά λαϊκόμετωπική συμμαχία, μέ στόχο τήν έκ'Μνγή μαρξιστού προέδρου τής Δημοκρατίας, τήν οποία μόνο σείς, άρχηγέ καί σωτήρα μας, μπορείτε ν’ άποτρέψετε»!
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ καί σωτήρας, παρέμεινε σιωπηρός γιά Ινα λε
πτό. Ή πίεση πού δεχόταν ήταν άσφυκτική. Οί διαβεβαιώσεις
πού τού έδιναν οί ύπουργοί του —«θά δουλέψουμε όλοι γιά. νά
κερδίσουμε τούς ταλαντευόμενους»...- ήταν συγκινητικές καί
σαγηνευτικές: «Μετά τρεις μήνες, τού είπαν, ονδείς θά ευθυ
μείτε μέ πόσους ψήφους άνεδείχθηκε πρόεδρος τής Δημοκρα
4

τίας. Φτάνει νά πείτε τό ναι»... "Οσο γιά τόν ύπουργό Συντονι
σμού κ. Μητσοτάκη πού, γιά μιά άκόμη φορά, ύποστήριζε δτι ό
άρχηγός πρέπει νά παραμείνει στήν πρωθυπουργία καί πώς ή
καλύτερη λύση είναι οί εκλογές «γιά νά ξεκαθαρίσουν τά πρά
γματα», δέν πρωτοτυπούσε καθόλου, πέραν άπό τό δτι ήταν
καί πάλι μειοψηφών. Τελικά, ό άρχηγός μίλησε: «Φαίνεται πώς
μέ έπείσατε... Δέχομαι νά εκτεθώ ύποψήφιος. Καί θά πάρω μέ
ρος, παλλικαρίσια, καί στις τρεις ψηφοφορίες... "Αν πάλι, παρ’
έλπίδα, όέν συγκεντρώσω τις 180 ψήφους, τότε, έκ τών πρα
γμάτων, θά όδεύσονμε πρός εκλογές».
ΤΑ ΜΕΛΗ τής κυβερνητικής έπιτροπής άνάπνευσαν! Καί ή
άναπνοή έγινε εύφρόσυνη διάθεση, δταν 6 κ. Καραμανλής τούς
διαβεβαίωσε πώς σέ περίπτωση έκλογών, θά ήγηθεί τού ψηφο
δελτίου τής «Νέας Δημοκρατίας». (Πλήν ή διαβεβαίωση αύτή
δέν περιέχεται στήν άνακοίνωση πού έκδόθηκε τό βράδυ τής
Τρίτης, ύστερα άπό τή σύσκεψη τής κοινοβουλευτικής όμάδας
τής «Νέας Δημοκρατίας»),

Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ: Δυό διαφορετικές εκτιμήσεις
ΜΕΤΑ ΤΗΝ άπόφαση πού πάρθηκε στήν κυβερνητική έπιτροπή, ή σύσκεψη τής κοινοβουλευτικής όμάδας τού κυβερνη
τικού κόμματος, ήταν, όπωσδήποτε, περιττή. Όμως έπρεπε,
έτσι είτε άλλιώς, νά πραγματοποιηθεί, μιά καί αύτή θά «άποφάσιζε» άν θά. πρότεινε ή δχι - έτσι είχε άνακοινωθεϊ - τήν
ύποψηφιότητα τού κ. Καραμανλή γιά τό άξίωμα τού προέδρου
τής Δημοκρατίας... Καί, φυσικά, ή σύσκεψη - στή διάρκεια τής
οποίας κανείς, άπολύτως κανείς, έκτος άπό τόν άρχηγό, δέν
πήρε τόν λόγο —«άποφάσισε» όμόφωνα νά προτείνει τήν ύπο
ψηφιότητα Καραμανλή.
ΤΟ ΙΔΙΟ βράδυ, μέ διαφορά μισής ώρας μόνο, πραγματο
ποιούνταν ή σύσκεψη τής κοινοβουλευτικής όμάδας τού ΠΑ
ΣΟΚ. Όμως ούτε ή άπόφαση τού κ. Καραμανλή νά έκτεθεί
ύποψήφιος γιά τήν προεδρία, ούτε ή έκτίμηση τών έπιτελών
τής «Ν.Δ.» δτι ό άρχηγός θά συγκεντρώσει 180 ψήφους, έπηρέασαν, κατά όποιοδήποτε τρόπο, τόν πρόεδρο τού κινήματος
Α. Παπανδρέου, πού προσδιόρισε τίς διαγραφόμενες προοπτι
κές ώς εξής: α) Ό Καραμανλής δέν θά συγκεντρώσει τόν
οριακό άριθμό τών 180 ψήφων, β) Ή χώρα βαδίζει, άναπότρεπτα, πρός εκλογές, γ) Τό ΠΑΣΟΚ άρχίζει άμέσως τήν έκλο
γική του έκστρατεία, βέβαιο δτι θά καταγάγει περίλαμπρη
νίκη.
ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ τού ΠΑΣΟΚ, ήταν φυσικό ν’ άναστείλουν
τό «αίσθημα εύφορίας», μέ τό όποιο οί βουλευτές τής «Ν.Δ.»
βγήκαν άπό τή σύσκεψη τής κοινοβουλευτικής τους όμάδας,
έστω καί άν, κατά τούς ύπολογισμούς τού κ. Ά θ. Κανελλόπουλου, «ό Καραμανλής θά συγκεντρώσει άκατέβατα 186 ψή
φους»!
ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ αύτή - τήν άμφιβολία άν πράγματι είναι
έφικτός ό στόχος τού « 180» - έξέφρασε, άλλωστε, ό ίδιος ό κ.
Καραμανλής, λίγο μετά τή σύσκεψη τής κοινοβουλευτικής όμά
δας τού κόμματός του καί άφού δόθηκε στή δημοσιότητα ή

άνακοίνωση τής «Ν.Δ.»: Ό πρόεδρος της κυβερνήσεως - άνάφερε ό υφυπουργός Προεδρίας κ. Τσαλδάρης - απαντώντας σε
«ερώτηση» δημοσιογράφον αν, κατά τή σύσκεψη της κοινο
βουλευτικής ομάδας τής «Ν.Δ.», συζητήθηκαν καθόλου τά θέ
ματα πού έθεσαν ορισμένα κόμματα (άπλή άναλογική, κλπ) δήλωσε πώς ναι μέν τά θέματα αυτά δεν συζητήθηκαν, αλλά
πώς αν εκλεγεί πρόεδρος τής Δημοκρατίας, τότε τά θέματα
αυτά θά μ π ο ρ ο ύ σ ε ν ά τ ά σ υ ζ η τ ή σ ε ι ή νέα κυβέρνηση
πού θά τόν διαδεχθεί.
ΦΥΣΙΚΑ κανείς δημοσιογράφος δέν «ρώτησε» τόν κ. Καρα
μανλή τί συζήτησε ή τί δέν συζήτησε ή κοινοβουλευτική ομάδα
τής «Ν.Δ.»... "Ομως ή άπάντηση σέ μιά ΐιποτιθέμενη ερώτηση
δημοσιογράφου, είχε τό νόημά της. ’Ηταν ένα «άνοιγμα» πρός
τά μικρά κόμματα καί ιδιαίτερα πρός τό ΚΟΔΗΣΟ καί τήν
ΕΔΗΚ, γιά νά στηρίξουν τήν υποψηφιότητά του, μέ άντάλλαγμα κάποια υπόσχεση - όπωσδήποτε όχι συγκεκριμένη - περί
άπλής άναλογικής. Καί, όπως άπέδειξε ή πρώτη ψηφοφορία
στή Βουλή, τήν περασμένη Τετάρτη, ή εκλογή ή όχι τού κ. Κα
ραμανλή στήν προεδρία, κρέμεται άπό μιά κλωστή! Μιά ψήφος
όλιγότερη - ένα άπλό άτύχημα, μιά άπλή μετάσταση τής ψήφου
τού κ. Α. Πνευματικού ή τού κ. Χασάν Ίμάμογλου - καί τό όλο
οικοδόμημα καταρρέει! Συνεπώς, άδήριτη άνάγκη έπέβαλε
καταφυγή στόν «άδαμάντινο νόμο» τών έφεδρειών. Καί τά
μόνα κόμματα πού θά μπορούσαν, ένδεχόμενα, νά έξασφαλίσουν κάποια «έφεδρεία ψήφων», παραμένουν ή ΕΔΗΚ καί τό
ΚΟΔΗΣΟ (4+4 ψήφοι).

’Αντιπολίτευση καί Καραμανλής
ΕΤΣΙ ΟΜΩΣ έρχόμαστε στή στάση όλων τών κομμάτων τής
δημοκρατικής άντιπολίτευσης, άπέναντι στήν ύποψηφιότητα
Καραμανλή. "Αν θέλουμε νά είμαστε ειλικρινείς, θά πρέπει νά
πούμε πώς διάχυτη άντίληψη, άνάμεσα σέ πολλά μέλη καί στε
λέχη τών κομμάτων αυτών, είναι πώς ό Καραμανλής - παρόλα
τά άρνητικά του - θά μπορούσε, κάτω άπό όρισμένες προϋπο
θέσεις, νά είναι «έγγύηση τού θεσμού». Ό πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ, π.χ., σέ μιά φιλική του συνάντηση μέ τούς πολιτικούς
συντάκτες, τόν περασμένο ’Οκτώβριο, είχε άναγνωρίσει πώς
«μέ τόν Καραμανλή στήν προεδρία, τό κατεστημένο, καί Ιδιαί
τερα οί ένοπλες δυνάμεις, θά ήσαν άνίσχυρες ν' άντιδράσουν
στήν άνοδο τού ΠΑΣΟΚ στήν εξουσία». "Οσο γιά τό γενικό
γραμματέα τού ΚΚΕ, Χ.Φλωράκη, σέ μιά έπίσης φιλική συν
ομιλία του μέ τούς δημοσιογράφους, μόλις πρίν 10 μέρες,
παραδέχονταν πώς τυχόν άνάδειξη τού Καραμανλή στήν προε
δρία, θά ήταν εμπόδιο στίς μηχανορραφίες τών μοναρχικών
«νά μάς ξαναφέρονν τόν Κωνσταντίνο». "Ομως καί στήν πολι
τική, όπως καί στή ζωή, φαίνεται πώς τά πάντα κυλούν μέσα
άπό ένα πλέγμα άντιφάσεων καί πολύπλοκων συνειρμών.
’Έτσι, θά μπορούσε κανείς νά ίσχυρισθεϊ πώς τό ΠΑΣΟΚ κάτω άπό τό σημερινό συσχετισμό δυνάμεων - θά προτιμούσε
νά έβλεπε τό ΚΚΕ, τό ΚΚΕ Εσωτερικού, τήν ΕΔΑ, τό ΚΟ
ΔΗΣΟ καί τήν ΕΔΗΚ, νά ψηφίζουν τήν ύποψηφιότητα Καρα
μανλή, χωρίς, φυσικά, τή δική του συμμετοχή. ’Άλλο τόσο, τό
ΚΚΕ ευχαρίστως θά έβλεπε τό ΠΑΣΟΚ ή τό ΚΚΕ Εσωτερι
κού νά στηρίζουν τήν ύποψηφιότητα Καραμανλή, άρκεί οί δι
κοί του βουλευτές νά μήν γίνουν «ουρά τής άστικής τάξης»...
Μέσα σ’ αυτό τό κλίμα, δέν είναι εκπληκτικό ότι ή πρόταση
τού ΚΚΕ Εσωτερικού, γιά τήν άνάδειξη προέδρου «κοινής
άποδοχής», δέν βρήκε άνταπόκριση ούτε στό ΠΑΣΟΚ, ούτε
στό ΚΚΕ, ενώ δ ίδιος ό πρόεδρος τής ΕΔΑ, Ήλ Ήλιού κατέ
ληξε, τελικά, στήν άποψη πώς «ή ΕΔΑ είναι πολύ μικρό κόμμα,
γιά νά ψηφίσει τόν Καραμανλή».
ΟΣΟ ΓΙΑ τά άλλα δύο κόμματα, τό ΚΟΔΗΣΟ καί τήν
ΕΔΗΚ, περίμεναν, ως τήν ύστατη στιγμή, ν’ άποκαταστήσουν
επαφή μέ τή «Νέα Δημοκρατία», χωρίς ν' άναλάβουν τά ίδια
όποιαδήποτε πρωτοβουλία. "Ομως πρωτοβουλία δέν άνέλαβε

ούτε ή ήγεσία τής «Νέας Δημοκρατίας», μέ άποτέλεσμα ΚΟ
ΔΗΣΟ καί ΕΔΗΚ (μέ εξαίρεση τόν κ. Χούτα) νά τοποθετη
θούν άρνητικά άπέναντι στήν ύποψηφιότητα Καραμανλή.
Η ΣΤΑΣΗ αύτή τών κ.κ. Πεσματζόγλου καί Ζίγδη, ώθησε
ξένο δημοσιογράφο νά μεταδώσει πώς «τά μικρά ελληνικά
κόμματα τού θυμίζουν γαλοπούλες πού άνυπομονοϋν νά έλ
θουν τά Χριστούγεννα» (οί έκλογές) —ύπαινισσόμενος, προ
φανώς, τό σφαγιασμό τους.
ΟΜΩΣ Η ΠΡΩΤΗ ψηφοφορία στή Βουλή, έδειξε πώς ή
προοπτική τών άμεσων έκογών μάλλον άπομακρύνεται. Ό κ.
Καραμανλής, όπως είναι γνωστό, συγκέντρωσε άκριβώς 180
ψήφους (179 τών βουλευτών + 1, τή δική του, πού δέν κατα
γράφηκε, μιά καί δέν ψήφισε ό ίδιος), πράγμα πού, κατά τούς
ειδικούς τών ψηφοφοριών, σημαίνει πώς, στήν τρίτη καί τελική
ψηφοφορία, δέν άποκλείεται νά συγκεντρώσει 182-183 ψή
φους. Ή ήγεσία τής «Ν.Δ.» προσδοκά, πάντοτε, πώς μπορεί,
τελικά, νά κερδίσει τήν ψήφο τού βουλευτή Μεσσηνίας κ.Κ.
Οίκονομόπουλου («Ε.Π.»), πού δέν προσήλθε στήν πρώτη ψη
φοφορία, ή τών κ.κ. Κ. Γόντικα, Ι.Σεργάκη, Μ.Ξυλούρη, πού
έρριξαν λευκά. Προσδοκά άκόμα πώς ίσως οί τρεις ψήφοι τής
ΕΔΗΚ, μέ τήν άναγραφή τού όνόματος τού «Ν.Βενιζέλου», νά
γίνουν δύο, χωρίς ν’ άποκλείει τή «διαφοροποίηση» τού ίδιου
τού ΚΟΔΗΣΟ, έφόσον ή νύξη περί άπλής άναλογικής, πάρει
μιά πιό συγκεκριμένη έκφραση. ’Άλλωστε πολλές φορές, ώς
τώρα, έχουν δημοσιευθεί πληροφορίες σύμφωνα μέ τίς όποιες ό
κ. Καραμανλής θά ήταν έτοιμος νά συζητήσει τήν καθιέρωση
τής άπλής άναλογικής, άν ήταν βέβαιος ότι ή «Ν.Δ.» δέν θά
είχε διαρροές πρός τήν κατεύθυνση τής άκροδεξιάς.

Λόγος περί άπλής άναλογικής
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, δέν χωρεί άμφιβολία πώς μέ τήν άπλή
άναλογική, ό ρυθμιστικός ρόλος τού προέδρου τής Δημοκρα
τίας, θά γινόταν ιδιαίτερα άποφασιστικός! ’Ήδη, ή «’Εθνική
Παράταξη» είναι κατάστημα ύπό εκποίηση, ενώ ή κάθοδος
Μαρκεζίνη δέν φαίνεται νά άνησυχεί τή «Ν.Δ.», πού έλπίζει
πώς μέ πρωθυπουργό τόν κ. Άβέρωφ - άν τελικά πάρει τό
χρίσμα άπό τόν άρχηγό... - θά κερδίσει όλες τίς ψήφους τής
άκροδεξιάς. Φυσικά, άπό τήν καθιέρωση τής άπλής άναλογι
κής θά έχανε ή «Ν.Δ.», άλλο τόσο όμως - ύπολογίζετα^ - θά
έχανε καί τό ΠΑΣΟΚ. Φυσικά, ή άπλή άναλογική άπωθείται
άπό τούς βουλευτές τού κυβερνητικού κόμματος, όμως οί έπιτελεϊς τής «Ν.Δ.», όσοι βλέπουν μακριά καί πιστεύουν πώς ή
εποχή τών μονοκομματικών κυβερνήσεων «παρήλθε» (όπως
παρήλθε γιά μιά σειρά χώρες τής Δ.Ευρώπης) προβληματίζον
ται σέ βάθος! Ή άπλή άναλογική - παραδέχονται τώρα - θά
μπορούσε νά βοηθήσει στό σχηματισμό συμμαχικών κυβερνή
σεων, ιδιαίτερα άν υποτεθεί ότι στίς επόμενες εκλογές, ούτε τό
ΠΑΣΟΚ, ούτε ή «Ν.Δ.» συγκεντρώσουν άριθμό εδρών τέτοιο,
πού νά τούς επιτρέψει νά σχηματίσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση.
Φυσικά, οί ίδιοι αύτοί επιτελείς άναλογίζονται μέ δέος ότι,
στήν περίπτωση τής άπλής άναλογικής, τό ΚΚΕ θά διέθετε στή
Βουλή, μέ τή σημερινή του δύναμη, πάνω άπό 30 έδρες, άντί
τών 11 πού έχει σήμερα. Καί αυτό είναι ένα στοιχείο πού δέν
μπορούν νά παραγνωρίσουν άνθρωποι πού θήτευσαν επί χρό
νια στόν άντικομμουνισμό!
ΑΛΛΑ ΙΣΩΣ ή όλη άναφορά στήν άπλή άναλογική, ν’ άποδειχθεί, τελικά, πρόωρη. Τό πιθανότερο είναι πώς μάλλον οδη
γούμαστε σέ προεδρία Καραμανλή καί πώς μάλλον ή προο
πτική τών άμεσων εκλογών άπομακρύνεται. "Οσο γιά τούς δυό
βασικούς δελφίνους - τόν κ. Ράλλη καί τόν κ. Άβέρωφ —είναι
έτοιμοι, μόλις άναγγελθεί τό άποτέλεσμα τής τρίτης ψηφοφο
ρίας, νά ανασύρουν καί πάλι τά ξίφη τους. Γιά τήν ύστατη
«μάχη»...
ΑΝΤΗΝΩΡ
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ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ
Ο ί α κροβατισμοί τού ήγέτη τής Ν.Δ. έχουν σίγομρα άποσπάσει τήν προσοχή τής κοινής γνώ μης σέ βαθμό πού ή
ουσιαστική σημασία τώ ν γεγονότω ν νά χάνεται. Κι όμω ς ένα
π ράγμα ήταν άπ ό τήν αρχή Καθαρό: ή συνολική λύση πού
τελικά όποδέκτηκε κ α ί προώ θησε ό κ. Καραμανλής έρχεται
σέ ευθεία συνέχεια μέ τήν μέχρι τώ ρα αμαρτω λή ισ τορ ία τής
ελληνικής δεξιάς.
Κ αί σήμερα π ιά, καθώ ς ή πολιτική καριέρα τού κ. Κ αρα
μανλή λήγει σάν άρχηγού τή ς Ν.Δ. γιά νά περάσει - είτε
μ ετά άπ ό λ ίγ ε ς μέρες είτε μέσω τών έκλογών - στήν Π ροε
δρία, π οιά φ α ίνετα ι νά είναι ή «πολιτική κληρονομιά» πού
αφ ήνει, μέσω τού κόμ ματο ς τής Ν .Δ.;
Ή συνταγματική εκτροπή τού 1956 κ α ί ή γέφ υ ρα π ός τή
χούντα τού 1974. Π ρω ταγω νιστής τής π ρώ της ό κ. Μ ητσοτάκης, π ρω τομάστορας τή ς δεύτερης ό κ. Ά βέρω φ .
0 Τόν π ρώ το άποστάτη τής χώ ρας τόν άνέσυρε άπό
τήν πολιτική ά να ξιό τη τα κ α ί τή δημόσια καταισχύνη ό κ.
Καραμανλής, γιά νά τόν άναδείξει π ρώ το στήν τά ξη
υπουργό χω ρίς, όπω ς έδειξε ή συνέχεια, νά έχει κανένα
άπ ό τά άπ αιτούμενα προσόντα.
0 Τόν ύποπτο στό πανελλήνιο γιά τίς διασυνδέσεις του
μέ σκοτεινά κέντρα εξουσίας, φ ιλόδοξο κ α ί αύταρχικό
εκφραστή τής δεξιάς τού κόμματό ς του τόν διατήρησε
γ ιά έξι ολόκληρα χρόνια στό νευραλγικό υπ ουργείο
’Εθνικής Ά μύ νη ς, δίνοντάς του τή δυνατότητα νά αύτοπροβληθεί σάν ό μελλοντικός κυβερνήτης τής χώ ρας.
Γιατί ή λύση πού τελικά δ ια φ α ίνετα ι είναι ή άνάδειξη στήν
π ρω θυπ ουργία τού κ. Ά β έρ ω φ σέ ένα π ρώ το χρόνο γ ιά νά
διεκπεραιώσει τού ς συμβιβασμούς π ρός τό ΝΑΤΟ κ α ί τή
Δύση πού έκκρεμούν. Καί κατόπ ιν ή διαδοχή του άπ ό τόν κ.
Μ ητσοτάκη, μ ιά κ α ί ό κ. Ράλλης θά έχει ήδη μ π εί στό π ερι
θώ ριο γιά νά διεκδικηθεϊ ή ευρύτερη δυνατή εμφάνιση τής
δεξιάς μπ ροστά στό εκλογικό σώμα.
Καί όλα α ύ τά γίνονται όχι μόνο έρήμην τού λαού κ α ί μέ
μ ιά συνω μοτική συμπ εριφ ορά άπέναντι στίς δυνάμεις τή ς
άντιπ ολίτευσης, αλλά καί μέ διαδικασίες πού δείχνουν άπόλυτη περιφρόνηση π ρός τό ίδιο τό «κόμμα αρχών», πού
κατασκεύασε μ έ πολλούς κόπ ους κ α ί θόρυβο ή συντηρητική
Δεξιά.
Θ υμάστε πώ ς, άπ ό συνέδριο σέ συνέδριο, π αρακολουθή
σαμε μέ άντικειμενικότητα τήν οικοδόμηση τής οργάνω σης
τή ς Ν.Δ. ;
77 νά σκέφτονταν ά ρα γε όλοι α ύ το ί οί φερέλπιδες νέοι,
όταν μ έ ένα πεντάλεπτο λόγο μπ ροσ τά στήν κοινοβουλευ
τική ομάδα, χω ρίς κ α μ ιά συζήτηση, ό άνεξέλεγκτος, όσο
π οτέ, άρχηγός το υ ς άξίω σ ε νά καθορίσει τό μέλλον τή ς χ ώ 
ρας;
Ίσ ω ς όπω ς κι εμείς: ότι σέ ένα μήνα ή πολιτική ζωή τής
χώ ρ α ς πήγε σημαντικά πίσω. Κι ότι, άν δέν είναι α ργά , καλό
θά ήταν νά ανασκουμπ ω θούμε όλοι όσοι δ ιαθέτουμε στοι
χειώ δη δημοκρατική συνείδηση γιά νά σταματήσει ό κα τή 
φορος.
6

Ό εορτασμός τή ς φ ετινής Π ρ ω το μ α γιά ς δια φ έρ ει άπό
τού ς π ροηγούμενους μετα π ο λιτευ τικο ύς κατά τό γεγονός
τής ά π ο υσ ία ς οποιοσδήπ οτε κυβερνητικής άπαγόρευσης.
Οί ερ γα τοπ ατέρ ες τής ΓΣΕΕ π ροτίμησαν τίς «κατά μόνος»
καταθέσεις στεφάνω ν, είτε επειδή δέν θέλουν νά δοκιμάσουν
ξανά τό θέαμα κάπ οιω ν άδειω ν κερκίδων, είτε επειδή δέν α ι
σθάνονται άπ ειλητική γ ιά τήν ύπαρξή του ς τήν «μονοπώ
ληση» τής επετείου άπ ό τίς ά ντιπ ολιτευτικές δυνάμεις.
Κάτω ά π ’ α ύ τές τίς συνθήκες ή παραδοσιακή συγκέν
τρωση στό πεδίο τού Ά ρ ε ω ς θά πρέπει νά ξεπεράσει τόν
έλλοχεύοντα π ειρασμό τή ς δικαίω σης τώ ν «τριών π α ρ α τά 
ξεων» κ α ί νά άποτελέσει μ ιά εύκαιρία μα χητικής διεκδίκησης
τών α ιτη μ ά τω ν τώ ν Εργαζομένων πού εξακολουθούν νά
όξύνονται μέσα στήν κρίση κα ί τήν άσυναρτησ ία τή ς ο ικο
νομικής ζωής.
Ό χειμώ νας, πού στάθηκε θερμός κυρίω ς άπ ό τή δυνα
μική άπ εργία τών Τραπεζικών, παραχώ ρησε τή θέση του σέ
μ ιά άνοιξη μάλλον ειδυλλιακής ή ρ εμ ία ς ά π ό πλευράς διεκδι
κήσεων, άν κ α ί οί κινητοπ οιήσεις τώ ν οικοδόμων έδειξαν τήν
διάθεση τών εργαζομένω ν γιά άγω νιστική στάση άπέναντι
στήν επιβεβλημένη π ιά «μονόπλευρη λιτότητα».
Ή α ντίφ α σ η άνάμεσα στ ή συνεχή ύποβάθμιση τή ς συμμε
τοχής τώ ν εργαζομένω ν στή διανομή τού εθνικού εισοδήμα
το ς κ α ί στήν π αρατεταμένη «άκινησία» πού φ α ίν ετα ι κατά
τό μάλλον ή ήττον νά επ ικρατεί στίς γρ α μμές τους, μ π ο ρ εί
νά βρίσκει δ ιά φ ορ ες εξηγήσ εις· ά π ό τήν πετυχημένη μ ε τά γ 
γιση τή ς προσοχής, στήν προεδρολογική «φιξιόν», μέχρι τήν
άντικειμενική (ή μ ή π ω ς κ α ί υπ οκειμενική;) α δ υνα μία τών
άριστερώ ν - κ α ί κα τά τεκμήριο συνεπέστερων - π α ρ α τά 
ξεων νά ελξουν τόν Εργαζόμενο κόσμο σέ μ ιά μαχητική κα
τεύθυνση'.
Α νεξά ρ τητα άπ ό τίς εξηγήσεις, ή π ρ α γμ α τικότη τα π α ρ α 
μένει κ α ί ίσω ς ή Π ρ ω το μ α γιά νά π ροσφ έρεται σάν μ ιά
πρό(σ)κληση γ ιά ν’ άρχίσει νά ξεπερνιέται.
Μέσα στό «ύπερπολπικοποιημένο» κλίμα είναι πολλαπλά
χρήσιμη ή κατάδειξη κ α ί προβολή τών προβλημάτω ν πού οί
εργαζόμενοι ά ντιμ ετω π ίζο υ ν σ’ όλο τό φ ά σ μ α τή ς Εργασια
κής κ α ί κοινω νικής το υ ς δρα σ τηρ ιό τητα ς όχι μόνο γ ια τ ί θά
άποτελέσει έμπρακτη άρνηση στήν νάρκωση τώ ν κοινω νι
κών προβλημάτω ν πού επιχειρεί ή κυβέρνηση εν όψ ει τών
προεδρικών της ρυθμίσεω ν, ούτε Επειδή άπλά πρέπει νά
εκπληρω θεί τό χρέος μ α ς στούς ήρω ϊκούς ά π εργούς τού Σι
κάγου. ’Αλλά κ α ί γ ιά νά Εγγράφει στήν ήμερήσια διά τα ξη
τής π ρ α κ τ ι κ ή ς τώ ν δημοκρατικώ ν δυνάμεων, τό α ί
τη μ α τής Ο σης τώ ν εργαζομένω ν, άκριβώ ς α ύ τή τήν εποχή,
πού θά αρχίσει νά ξετυλίγετα ι χω ρ ίς φ ειδώ τό «όραμα τή ς
αλλαγής» τή ς κοινωνίας.

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΝΟΥΜΕ
Ο ύσιαστικά άκάλυπ τη, χω ρ ίς κανένα ειδικό α φ ιέρ ω μ α ,
έμεινε φ έτο ς ή επέτειος τής 21ης ’Απ ριλίου άπ ό τήν τηλεό 
ραση.
Στήν ΕΡΤ ό κ. Χρ. Φιλιππίδης, «φωτισμένος» δ ημοσ ιογρά 
φ ο ς τής δεξιάς τής Δ εξιά ς κα ί άρχισ υντάκτης τής Α κρόπο
λης, μ ά ς είπε στίς «Πολιτικές τομές: άνάλυση τώ ν γεγονότω ν
σέ βάθος» fsic), περιττού τ ά έξης... β α θυ σ τό χα σ τα :
® Γιά τίς δικτατορ ίες φ τα ίει ή κακή λειτο υ ρ γία τής δη
μοκρ α τία ς. Ό νοών νοείτω !
® Γιά νά λειτο υ ρ γεί καλά ό κοινοβουλευτισμός (καί νά
μήν π α θα ίνουμε δικτατορίες) πρέπει νά άποκλειστούν τά
άκρα άπ ό τήν πολιτική ζωή. Π ρ οφ α νώ ς γ ιά νά μείνει
μόνη τη ς ή «Ν.Δ.» κ α ί νά μήν μπερδευόμαστε.

• Τέλος, γιά πολλοστή φ ο ρά άκούσαμε άτι δέν έπρόκειτο γιά επανάσταση, άλλά γιά π ραξικόπ ημα, συζήτηση
κα θα ρά άπ ολογητική πού ά φ ο ρ ό μόνο τού ς χουντικούς
κ α ί τού ς πλησίον τους.
Στήν ΥΕΝΕΔ, ό κ. Βασ. Βασιλείου 'έκανε ένα σχόλιο σε καλό
ύφ ος, άλλά χω ρίς π ολιτικό ενδιαφέρον, γ ια τί ή άντιδικτατορική κριτική τής Δ εξιά ς έχει άπ ό καιρό εξαντλήσει τά έπιχειρ ή μ α τά της. 'Αλλά δέν ήταν μόνος. Δυστυχώς, τόν συνόδευε
τό «Σάν σήμερα» του Σισμάνη, γνω στού ύμνητή τώ ν π ρ ο
σπαθειώ ν καί τώ ν δύο εκδοχών τή ς χούντας, γιά τήν π ροώ 
θηση τού άθλητισμού καί σήμερα διευθυντή ειδήσεων στήν
ΥΕΝΕΔ. "Οπου μ ά ς διαβάστηκε τό ά κατάληπ το, γιά τού ς
πολλούς, σκεπτικό τής ά π ό φ α σ η ς τού Έ φ ετείου πού κα τα 
δίκασε το ύ ς συνωμότες.
Ξέρουμε, βέβαια, ότι οί δημοσ ιογράφ οι πού δέν συνεργά
στηκαν μέ τή χούντα είναι σπάνιοι στά άνώ τερα επίπεδα τής
κυβερνητικής ένημέρωης. Δέν θά μπορούσε όμω ς νά γίνει
κάπ οια π ροσ π άθεια; Τουλάχιστον γιά τίς επετείους.

ΤΟ «ΑΝΤΙ» ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
“Ας μήν άνησυχήσουν οΐ αναγνώ στες μας. Δέν πρόκειται
νά κα ταρ τίσ ουμε συνδυασμό στίς ερχόμενες εκλογές. Ό τ ί
τλος τού σχολίου δέν είναι σύνθημα, άλλά απλή ά να φ ο ρ ά σέ
ορισμένες περιπτώ σεις όρθής χρησ ιμοπ οίησης π ληροφ ο
ριώ ν πού έδωσε τό «ΑΝΤΙ» στόν κοινοβουλευτικό έλεγχο άπό
βουλευτές τής άντιπ ολίτευσης:
• Οϊ βουλευτές τού ΠΑΣΟΚ κ.κ. Δ ήμος Μ πότσαρης, Ν ί
κος Ά θ α να σ ό π ου λο ς κ α ί Δ η μήτριος Χονδροκούκης έπερωτούν το ύ ς κ.κ. 'Υ πουργούς Δ ημοσίας Τάξεως κ α ί ’Εθνικής
Ά μ ύ ν η ς γιά τό «Σχέδιο Λ α β ίς» πού άπ οκάλυψ ε τό ΑΝΤΙ στό
τχ. 147. Στό κείμενό το υ ς ο'ι έπερω τούντες καταγγέλουν «ότι
στόχος καί ά ντικείμενο τή ς π ερίεργης α ύ τή ς σ τρ α τιω τικ ή ς
επιχείρησης είναι ολόκληρος ό ελληνικός λαός», ότι τό Σχέ
διο «στήν π ρ α γ μ α τικ ό τη τα κηρύσσει τή χώ ρα ή τ ίς περισ
σότερο κρίσιμες περιοχές τη ς , σέ κατάσ τασ η έκ τα κ τη ς
άνάγκης καί ότι άπ οτελεί π ράξη καθαρά ά ντισ ο ντα γ μ α τικ ή
καί ά ν α μ φ ισ β ή τη τα παράνομη».
Οί κακές γλώσσες λένε ότι σέ έξι μήνες πού θά έρθει γιά
συζήτηση οί 'Υ π ουργοί κ.κ. Μ πάλκος καί Ν τάβος θά τά
βρούν σκούρα κ α ί ίσω ς χρειασ τεί νά π αρασ τέί ό ίδιος ό...
Π ρω θυπ ουργός κ. Ά β έρ ω φ . ’Εκτός άν έχουν γίνει εκλογές.
Τότε....
• Ό βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ κ. Ν. Ά θ ανασ ό π ουλο ς, μ ι
λώ ντας γιά τό θέμα τού Επαναπατρισμού τώ ν πολιτικώ ν
προσφύγω ν, άναφ έρθηκε στό δημοσίευμα τού π ροηγούμε
νου τεύχους μ α ς πού άφ ορούσ ε συνταξιοδότηση τα γ μ α τα 
σφ αλιτώ ν κ α ί ουμπέρανε:
«'Η πλευρά λοιπ όν, ή όπ οια έχει σ υνταξιοδοτήσ ει το υ ς
τα γ μ α τα σ φ α λ ίτε ς δέν μπορεί π ο τέ νά συνηθίσει στήν ιδέα
ότι θά άναγνω ρίσει τή ν εθνική άντίσταση καί κ α τ’ επέκταση
θά έπ ιτρέψ ει τόν επ αναπ ατρισ μό τώ ν π ο λιτικ ώ ν π ρ ο σ φ ύ 
γων».
Καί βέβαια, ή πλευρά αύτή έσιώ πηοε μικρ όψ υχα «επί τού
προκειμένου» κ α ί συνέχισε νά ά ραδ ιάζει άραχνιασμένες εύ
φυολογίες, γιά κινδύνους καί άλλα π αρόμοια...
• Τέλος, οί βουλευτές τού ΠΑΣΟΚ π άντα, κ. Μ ελίνα Μερκούρη κ α ί κ.κ. Μ π ότσαρης κ α ί Τσόβολας έρω τούν τού ς
Υ π ο υ ρ γο ύ ς Π ροεδρίας τή ς Κυβερνήσεως κ α ί Εξωτερικών
σχετικά μέ τίς άπ οκαλύψ εις μ α ς πάνω στό Επικερδές τα ξίδ ι
τού κ. Μ πιστικά στό 'Ιράν (ΑΝΤΙ, τ χ. 147) κ α ί τό χα ρ α κτη ρ ί
ζουν «ηθικά καί ιδεολογικά άπ α ρ ά δ εκτο "τ ρ ύ κ ” τή ς ΕΡΤ
π ου εκμ εταλλεύτηκε τ ίς καλές διαθέσεις τή ς κυβέρνησης τή ς
Περσίας άπ έναντι στή χώ ρ α μας...».
Καί γ ι’ α ύ τό τό σκάνδαλο, οί αρμόδιοι σιωπούν. Νά π ι
στέψ ουμε πώ ς είναι όλοι «σέ κάπ οιο κόλπο;» Καί ό κ. Στεφ α νό π ο υλο ς; Καί ό κ. Ράλλης;

ημερομηνίες
ΑΠΡΙΛΗΣ
Π έμπ τη 10

ΟΙ ΗΠΑ στέλνουν μοίρα
ελικοπτέρων στήν Κόστα Ρίκα
χωρίς τήν άδεια τής
Εθνοσυνέλευσης τής χώρας, ή
όποια θά χρησιμοποιηθεί έναντίον
τοϋ Σαλβαντόρ, σέ περίπτωση πού
τά όμερικάνικα συμφέροντα στή
χώρα αύτή άπειληθοϋν σοβαρά άπό
τή λαϊκή έξέγεροη.
Π αρασκευή 11

Ό Σαντάτ δήλωσε δτι οί
Άμερικάνοι μπορούν νά
χρησιμοποιήσουν έναντίον τοϋ
Ιράν, όσες βάσεις θέλουν στήν
Αίγυπτο. Τό άντάλλαγμα θά είναι ή
χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας
ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων
δολαρίων περίπου.
Σά ββ ατο 12

Αναχώρησε γιά τό Ιράκ ό
υπουργός Εμπορίου κ.
Παναγιωτόπουλος γιά νά συζητήσει
τήν αύξηση τής ποσότητας τοϋ
πετρελαίου πού προμηθεύεται ή
Ελλάδα.
Τό Δ.Σ. τής 'Ομοσπονδίας
'Ελληνικών Συλλόγων Κοινοτήτων
Σουηδίας ζητά ίση μεταχείριση τών
'Ελλήνων μεταναστών μέ τούς
κατοίκους τής Σουηδίας πού
βρίσκονται στήν 'Ελλάδα στό θέμα
τής Κοινωνικής 'Ασφάλισης. Ζητά
έπίσης, σέ όρισμένες περιπτώσεις,
νά υπολογίζονται άπό τόν ΟΓA τά
χρόνια παραμονής στήν Σουηδία.
Τέλος, τό αίτημα γιά συμμετοχή
τών μεταναστών στίς βουλευτικές
έκλογές τής πατρίδας τους
παραμένει πάντα άνικανοποίητο.
Κ υρ ια κή 13

• Ό Πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ κ.
Παπανδρέου θά έχει σύντομα
συνομιλίες στήν 'Ιταλία καί τήν
’Ισπανία μέ τούς άρχηγούς τών
Σοσιαλιστικών Κομμάτων. Πιθανή
είναι ή συνάντησή του καί μέ τούς
κ.κ. Μπερλίγκουερ καί Καρίγιο γιά
τήν άνταλλαγή άπόψεων σχετικά μέ
τή διαφύλαξη τής είρήνης καί τή
συνεργασία τών άριστερών
δυνάμεων.

Τ ε τά ρ τη 16

• Μέ τήν έπίσκεψη τοϋ κ.
Μπερλίγκουερ στήν Κίνα
άποκαταστάθηκαν πλήρως οί
σχέσεις τοϋ Ίταλικοϋ ΚΚ μέ τό ΚΚ
Κίνας. Ό Ιταλός ήγέτης είχε
συνομιλίες μέ τόν άντιπρόεδρο
Τέγκ Χσιάο Πίνγκ καί θά μιλήσει
στούς φοιτητές τοϋ Πανεπιστημίου
τοϋ Πεκίνου.
Π αρασκευή 18

• Ή Ροδεσία έγινε πλέον επίσημα
άνεξάρτητη καί μετονομάστηκε σέ
Ζιμπάμπουε. Σέ τελετή όπου
συμμετείχε ό πρίγκιπας Κάρολος
τής Αγγλίας ύψώθηκε ή νέα
σημαία στό κατάμεστο στάδιο τής
Χαράρε, όπως λέγεται πιά τό
Σαλίσμπουρυ.
Κ υρ ια κή 20

• Ίσραηλινές δυνάμεις
είσβάλλουν στό Λίβανο καί
σκοτώνουν δυό Ιρλανδούς
στρατιώτες τής ειρηνευτικής
δύναμης τοϋ ΟΗΕ.
Τ ρ ίτη 22

• "Εφθασε στήν 'Αθήνα ή
Βαλεντίνο Τερέσκοβα πού θά
συναντηθεί μέ κόμματα καί
οργανώσεις.
Τ ε τά ρ τη 23

• "Ενα καί μισό περίπου
δισεκατομμύριο δολάρια θά δώσει
ή Δύση σάν έκτακτη βοήθεια πρός
τήν τουρκική οίκονομία.
• ΟΙ οργανώσεις τών 'Αρμενίων σέ
άλο τόν κόσμο μέ τήν εύκαιρία τής
επετείου τής γενοκτονίας,
διαδηλώνουν τήν πρόθεσή τους νά
διεκδικήσουν τήν άπελευθέρωση
τής χώρας τους άπό τήν τουρκική
κατοχή.
• Ή ψηφοφορία στήν Βουλή γιά
άνάδειξη Προέδρου τής
Δημοκρατίας έδωσε 179 ψήφους
στόν κ. Καραμανλή. Ή έπόμενη
ψηφοφορία θά διεξαχθεϊ τήν
έπόμενη βδομάδα.
Ριζοσπάστης 11 ό-8 ο
9

Τ ρ ίτη 15

Ή 'Αλγερία καί ή Λιβύη .
άποφασίζουν νά μήν προμηθεύουν
πετρέλαιο στίς χώρες πού
ύποστηρίζουν ένεργά τό Ισραήλ.
Προσπαθούν δέ νά πάρουν μέ τό
μέρος τους καί τίς άλλες χώρες
τοϋ «Μετώπου τών Αδιάλλακτων».
• Στή Βουλή, ό έκπρόσωπος τοϋ
ΚΚΕ έσ. κ. Κύρκος, άποκάλυψε τήν
άντίδραση παρεκκλησιαστικών
οργανώσεων στό θέμα τής
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. ΟΙ
όργανώσεις «Σωτήρ», «Ζωή», καί
«Χρυσοπηγή», στελεχωμένες άπό
φανατικούς ύποστηριχτές τής
χούντας, άντιτάσσονται σέ κάθε
είσαγωγή νέων συστημάτων στήν
Παιδεία, θεωρώντας τα έπικίνδυνα
καί ζητούν συμμετοχή στή
διαμόρφωση τών σχολικών
προγραμμάτων.

Τσιγάρο ή υγεία; Δια
λέξιεί
7

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ:
Oi φεουδάρχες επανέρχονται

’Α πρίλης 1974: Οί άγρότες πανη',’νρίζονν γιά τήν
μεταρρύθμιση

Στό νότο τής Πορτογαλίας επικρατούσε,
παραδοσιακά, ή μεγάλη ιδιοκτησία. Μερι
κές εκατοντάδες φεουδαρχικές οικογένειες
συγκέντρωναν τήν μερίδα τοΰ λέοντος άπό
τό άγροτικό εισόδημα τού ’Αλεντέγιο καί
πήγαιναν νά τό σπαταλήσουν στη Αισαβεΰνα ή στό Παρίσι. Οί ύποσιτισμένοι
άκτήμονες έβρισκαν άναγκαστικά ένα μέ
ρος άπό τίς θερμίδες που τους ήταν άπαραίτητες γιά νά έπιζήσουν στό κρασί, πού
άπλόχερα τούς μοίραζαν τά άφεντικά.
"Ετσι, αύτοί οί πιό φτωχοί κάτοικοι τής Ευ
ρώπης έμεναν άναλφάβητοι καί δούλευαν
άκατάπαυστα μιά γή που δέν τους άνήκε,
γιά νά πεθάνουν, συνήθως άπό φθίση ή
άλκοολισμό, γύρω στά σαράντα τους.
Κι άμως αύτό τό έξαθλιωμένο άγροτικό
ύποπρολεταριάτο έβρισκε τή δύναμη όχι
μόνο νά έξεγείρεται, άλλά καί νά οργανώ
νεται πολιτικά.
Ό τα ν ή στρατιωτική επανάσταση τής
25ης ’Απριλίου 1964 συνέτριψε τό φασισμό,
οί πρώτοι στίχοι ενός τραγουδιού πού μι
λούσε γιά τό Νότο - «Γκράντολα, βίλα μορένα...» - είχαν γίνει τό σύνθημα καί ό
ύμνος τών έπαναστατών. Καί βέβαια, μιά
άπό τίς πρώτες πράξεις τους ήταν ή πολι
τική κάλυψη τής κατάληψης τών μεγάλων
ιδιοκτησιών άπό τούς άκτήμονες.
Κάτω άπό τήν καθοδήγηση τού Κ.Κ.
συγκροτήθηκαν σέ σύντομο χρονικό διά
στημα συνεργατικές, πού έχουν σήμερα
δείξει όλη τους τήν άποτελεσματικότητα.
Πολλαπλασίασαν τίς καλλιεργημένες εκτά
σεις, γιατί άξιοποίησαν χέρσα εδάφη πού
οί μεγαλοϊδιοκτήτες κρατούσαν άχρησιμοποίητα γιά λόγους κερδοσκοπικούς. ’ Επέν
δυσαν ένα σημαντικό μέρος τών εισοδημά
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των τους σέ εγγειοβελτιωτικά καί άλλα έργα
ύποδομής. Αγόρασαν μηχανές καί άποθέματα άπό λιπάσματα. Βελτίωσαν τίς κατοι
κίες, έχτισαν εκπαιδευτήρια καί ύγιειονομικά κέντρα, πολιτιστικούς χώρους καί γή
πεδα. Τέλος, έπεκτάθηκαν καί στό εμπόριο
μέ κοινοπραξίες διάθεσης τών προϊόντων
τους καί προμηθευτικούς συνεταιρισμούς.
Χιλιάδες
συνεταιρισμένοι
άγρότες
έξασφάλισαν γιά πρώτη φορά στήν ίστορία τού ’Αλεντέγιο έναν εγγυημένο ελάχιστο
μισθό (5.000 δρχ. τό μήνα) καί σταθερή
άπασχόληση.
Ό μω ς, όπως ξέρουμε, «ή άνοιξη μέ τά
κόκκινα γαρίφαλα» κράτησε λίγο. Μέ τή
συνεργασία ή τήν άνοχή τών σοσιαλδημο
κρατών τού κ. Σοάρες, ή κοινωνική άντί- '
δράση προώθησε σταθερά τήν άντι-μεταρρύθμιση. Αρχικά, τό 1975 ό νόμος πού είχε
καταρτίσει ό άριστερός σοσιαλιστής Λόπες
Καρντόσο άναγνώριζε τήν ύπαρξη 500 συ
νεταιρισμών καί μονάδων συλλογικής
παραγωγής πού συγκέντρωναν 50.000
περίπου άγρότες. Παράλληλα, περιόριζε
τήν άτομική ιδιοκτησία σέ 500 ποτιστικά ή
3.500 ξερικά στρέμματα. Παρά τό μετριο
παθή χαρακτήρα αύτών τών διατάξεων, οί
σοσιαλδημοκράτες κατάφεραν νά άποσπάσουν έτσι άπό τούς κομμουνιστές όρισμένες παραγωγικές μονάδες. "Αλλες διασπάστηκαν καί, στούς νέους συνεταιρι
σμούς πού περνούσαν κάτω άπό τόν
έλεγχό τους, οί σοσιαλδημοκράτες παρα
χωρούσαν τήν πιό εύφορη γή, δάνεια καί
άλλα πλεονεκτήματα.
"Οταν οί κομάντος τού «έπαγγελματία»
Χάιμε Νέβες διάλυσαν τίς κόκκινες μονάδες
τής Αισαβώνας, τή στρατιωτική άστυνομία
καί τήν 4η Ταξιαρχία ελαφρού πυροβολι
κού, πού στήριζαν τόν Ό τέλο ΣαραΤβα ντέ
Καρβάλιο, καί άνοιξε μιά περίοδος άντεπαναστατική πού συνεχίζεται μέχρι σήμερα,
τό άγροτικό κίνημα τού Νότου βρέθηκε
διασπασμένο.
Ό Αόπες Καρντόσο διαφώνησε μέ τόν κ.
Σοάρες καί άφησε τό 'Υπουργείο Γεωργίας
στό συντηρητικό σοσιαλδημοκράτη (μολο
νότι πρώην κομμουνιστή) Μπαρέτο, πού
κατάρτισε ένα καινούριο νομοσχέδιο. Οί
φεουδάρχες μπορούσαν πιά νά διατηρή
σουν 650 ποτιστικά στρέμματα κι άν ή οίκογένειά τους ήταν πολυμελής, πράγμα
συνηθισμένο γι’ αύτούς τούς φανατικούς
καθολικούς, 900 καί παραπάνω. "Ετσι, τό
μεγαλύτερο καί τό πιό εύφορο τμήμα τής
γής γύρισε στά χέρια τής ολιγαρχίας.
Οί άγρότες άντιστάθηκαν, βέβαια, δυνα
μικά σέ πολλές περιπτώσεις. Νέοι νεκροί
πήγαν νά συναντήσουν, στό πάνθε.ο τών
λαϊκών άγώνων, τήν Καταρίνα Έφέμια,
νεαρή κομμουνίστρία πού είχε δολοφονήσει
ή Γκουάρντια Σιβίλ τού Σαλαζάρ. Οί προ
θέσεις ύμως τών γαιοκτημόνων τού Νότου,
ύπως καί τών βιομηχάνων τών περιχώρων
τής Αισαβώνας καί τού Πόρτο είναι ξεκά
θαρες: νά ξανακερδίσουν ύλο τό χαμένο
έδαφος καί νά φέρουν τόν πορτογαλικό λαό
έξι χρόνια πίσω, στήν ϊδια κατάσταση πού
υπήρχε τόν καιρό τού σαλαζαρισμοΰ.
Μένει νά δούμε άν θά τό επιτρέψει τό
λαϊκό κίνημα καί οί άριστερές έπαναστατικές δυνάμεις πού φαίνεται ύτι διατηρούν
άκόμα κάποια έρείσματα μέσα στό στρατό.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ:
Οί μεταλλουργοί του «Λουλά»
Γιά πρώτη φορά άπό τό 1964, μιά μαζική
άπεργία σαρώνει τά βιομηχανικά κέντρα
τής Βραζιλίας. Τετρακόσιες χιλιάδες μεταλ
λουργοί άπήργησαν τήν πρώτη ήμέρα (1η
Απριλίου) καί ό άριθμός τους αύξήθηκε τίς
επόμενες. Νεκρώθηκαν τά προάστια τού
Σάο Πάολο, όπου βρίσκονται τά μεγάλα
έργοστάσια
αύτοκινήτων
Φολξβάγκεν,
Μερσεντές, καί Φόρντ. Ή έπιτυχία τής
άπεργίας γίνεται άκόμα πιό έντυπωσιακή,
όταν δούμε τίς δυσκολίες πού δημιουργεί
τό έκδημοκρατιζόμενο καθεστώς τής Βρα
ζιλίας γιά κάθε τέτοια πρωτοβουλία. Ό
σχετικός νόμος προβλέπει μακρές καί περί
πλοκες διαδικασίες. Γιά νά ληφθεϊ ή άπόφαση άπαιτεϊται μυστική ψηφοφορία τών
μισών, τουλάχιστον, άπό τούς έργαζόμενους. ’Αλλά καί μετά άπό αύτό, ύπάρχει
μιά περίπλοκη και άργοκίνητη διαδικασία
διαιτησίας γιά νά έκτονωθούν τά πρά
γματα.
Τήν παραμονή τής άπεργίας ό 'Υπουρ
γός ’ Εργασίας Ματσέντο έκανε δριμύτατες
καταδικαστικές δηλώσεις, ένώ όλος ό τύ 
πος καί ή τηλεόραση είχαν έξαπολύσει,
άπό μέρες, λυσσαλέα έπίθεση κατά τών
ταραχοποιών πού θά τολμούσαν νά
άπεργήσουν.
Μηχανοκίνητες
μονάδες
στρατού καί άστυνομίας μέ τά όπλα στό
χέρι εϊχαν περί κυκλώσει τά εργοστάσια γιά
νά εμποδίσουν τούς απεργούς νά επηρεά
σουν τούς συναδέλφους τους. "Ολα αύτά
δέν επηρέασαν τήν καθολική έπιτυχία τής
άπεργίας. Σέ ένα γήπεδο συγκεντρώθηκαν
έξήντα χιλιάδες άπεργοί, πραγματοποιών
τας τήν πιό σημαντική δημόσια πολιτική
συγκέντρωση άπό τό 1964. ’Εκεί μίλησε ό
Πρόεδρος τού σωματείου Λούις Ίνάτσιο
Ντά Σίλβα, πού είναι γνωστός στίς λαϊκές
γειτονιές σάν «Λούλα» καί ξεπέρασε στίς
σφυγμομετρήσεις δημοτικότητας τόν ποδο
σφαιριστή Πελέ καί τόν τραγουδιστή Γκαετάνο Βελόζο.
Μετά άπό δεκαπέντε μέρες, ή χούντα
άπόρριψε τό προσωπείο τού έκδημοκρατισμού. Στίς 15 τού ’Απρίλη τό έπαρχιακό δι
καστήριο, κάτω άπό κυβερνητική πίεση,
κήρυξε παράνομα τήν άπεργία. Καί άμέσως ό Νομάρχης άσκησε τό δικαίωμα τής
έπέμβασης (intervaçao) πού τού παρέχει ή
δικτατορική νομοθεσία γιά νά καθαιρέσει
τή διοίκηση τού σωματείου τών μεταλ
λουργών γιά... «παράνομη πρόκληση
άπεργίας».
"Ετσι, ή άποχή άπό τήν έργασία τους τού
90% τών μεταλλουργών, πού έχει παραλύσει τήν οίκονομία τοΰ Σάο Πάολο, πρέπει
νά βρεϊ νέες μορφές οργάνωσης γιά νά
άντιμετωπίσει τήν καταπίεση. ’Αλλά κι άν
άκόμα «σπάσει» τώρα, θά έχει σημάνει τήν
άρχή μιας καινούριας έποχής γιά τό έργατικό κίνημα τής μεγάλης αύτής χώρας.
Ή άδιαλλαξία τών έργοδοτών είναι σί
γουρα μιά άπό τίς αιτίες τού άπεργιακού
πυρετού. Σέ μιά χώρα όπου ό πληθωρι
σμός άνεβαίνει μέ ρυθμό 100% τά συνδι
κάτα ζητούσαν μιάν αύξηση μόνο 15%.
Αλλά oi βιομηχανίες άπόρριψαν άκόμα καί
τήν μεσολαβητική πρόταση τής κυβέρνησης

γιά αύξηση 4% ώς 7%, μέ ταυτόχρονη εγ
γύηση άπασχόλησης γιά ένα όλόκληρο
χρόνο. Σ’ αυτή τήν χώρα όπου oi εργαζό
μενοι έχουν μόνο υποχρέωση, κάθε νέα αύ
ξηση μισθών συνοδεύεται άπό τήν άπόλυση όλου σχεδόν τού προσωπικού, ώστε
οί έπαναπροσλαμβανόμενοι νά ξεκινάνε
πάλι άπό τή βάση τής μισθολογικής πυρα
μίδας.
Ή έπιμονή τής ολιγαρχίας στίς παλιές
άρπαχτικές έργοδοτικές συνήθειες καί ή
άνερχόμενη οργάνωση καί συνειδητοποίηση τών καταπιεσμένων, οδηγεί σέ
συγκρούσεις πού θά κλονίσουν τήν άπόπειρα τής στρατιωτικής δικτατορίας γιά
ένα έλεγχόμενο επιφανειακό «εκδημοκρατι
σμό».
Οί μεταλλουργοί τού «Δούλα» διαμορ
φώνουν ένα κίνημα που δέν θά διαλυθεί
στό επόμενο καρναβάλι.

είναι βέβαια τόσο μισητό, όσο οί κόκκινοι
Κμέρ, άλλά θεωρείται όργανο τών Βιετνα
μέζων πού μισούνται θανάσιμα άπό τούς
Καμποτζιανούς,
σάν πατροπαράδοτοι
εχθροί. Έτσι, οί κόκκινοι Κμέρ διατηρούν,
κάτω άπό τόν έλεγχό τους, ένα ορεινό
τμήμα ζούγκλας καί άνασυντάσσονται σέ
ειδικά στρατόπεδα στήν Ταύλάνδη, όπου
τούς τροφοδοτούν καί τούς περιθάλπουν
οί Κινέζοι.

Παράλληλα, ύφίστανται στρατόπεδα
προσφύγων πού βρίσκονται κάτω άπό τόν
έλεγχο άντικομμουνιστών «όπλαρχηγών»,
πού συνδυάζουν λαθρεμπόριο όπλων,
ναρκωτικών, ληστεία καί μαστροπεία μέ
μιά θολή φρασεολογία περί «εθνικής άπελευθέρωσης».
Οί συμμορίες αύτές καθοδηγούνται άπό
τήν CIA, πού προσπαθεί νά τίς συνενώσει
σέ ένα ένίαϊο «κίνημα άντίστασης», κάτω
άπό τόν παλιό στρατηγό τού Λόν Νόλ,
ΙΝ ΔΟ Κ ΙΝ Α :
Ντιέν Ντέλ. Στό μέτωπο θά συμμετέχουν μέ
Παιχνίδι
τίς εύλογίες τών Κινέζων πού συνεργάζον
ται «έπί τού προκειμένου» στενά μέ τούς
μέ τήν προσφυγιά
Άμερικάνους καί τά υπολείμματα τού
στρατού τών κόκκινων Κμέρ.
"Ολες οί μεγάλες δυνάμεις (ΕΣΣΔ, Κίνα καί
Σ’ αύτόν τόν ετερόκλιτο συνασπισμό πη
ΗΠΑ) παίζουν ένα βρώμικο παιχνίδι σέ βά
γαίνει τό μεγαλύτερο μέρος τής έπισιτιστιρος πεντακοσίων περίπου χιλιάδων Καμκής βοήθειας πού χορηγούν οί διεθνείς άνποτζιανών προσφύγων πού συνωστίζον
θρωπιστικές οργανώσεις. Καί οί διάφοροι
ται στή νεκρά ζώνη άνάμεσα στήν Ταϋένοπλοι αύθέντες - πού θυμίζουν αύτόν
λάνδη καί στήν Καμπότζη. Δέν επεμβαίνουν
πού είδαμε στό φίλμ «'Αποκάλυψη τώρα» βέβαια άμεσα, άλλά ενθαρρύνουν τίς πρω
άντί νά μοιράσουν τά έφόδια ατούς πρό
τοβουλίες τών συμμάχων τους, τών βιετ
σφυγες πού λιμοκτονούν, τά έμπορεύονται
ναμέζικων στρατευμάτων κατοχής ή
στή μαύρη άγορά.
πρώτη, τής στρατιωτικής κυβέρνησης τής
Τό ίδιο γίνεται μέ τά φάρμακα πού έστει
Ταύλάνδης οί άλλες δυό.
λαν διάφορες έθελοντικές οργανώσεις γιά
Οί Βιετναμέζοι, πού ούσιαστικά κυβερ
νά άναστείλουν τήν πρόοδο τών λοιμωδών
νούν πιά τήν Καμπότζη, φαίνεται ότι προ
νόσων πού εξαπλώνονται μέ τεράστια τα
τιμούν νά μήν προσθέσουν καί νέους μπε
χύτητα στά βρώμικα καί άνοργάνωτα
λάδες σέ όσους έχουν ήδη άποκτήσει. "Ετσι,
στρατόπεδά.
άποθαρρύνουν κάθε προσπάθεια επανό
Οί Ταϋλανδέζοι, μάλιστα, διάλυσαν πρό
δου προσφύγων πρός τό έσωτερικό τής
σφατα μέ κανονιοβολισμούς, σκοτώνοντας
χώρας, καμιά φορά χρησιμοποιώντας
διακόσιους πρόσφυγες, τά μόνα στρατό
άκόμα καί πυροβολικό. Παράλληλα, επι
πεδα πού είχαν κάπως οργανωθεί σέ λαϊκή
βραδύνουν τή διανομή τής διεθνούς έπισιβάση. 'Εκεί διοικούσε ό Ναύαρχος Κούγκ
τιστικής βοήθειας - έσκεμμένα ή άπό άνιΣιλεά, προσωπικός άπεσταλμένος τού
κανότητα - κι έτσι οί κάτοικοι άναγκάζονπρίγκιπα Σιχανούκ, έντιμος καί άδέσμευτος
ται νά καταφεύγουν στήν Ταύλάνδη γιά νά
άξιωματικός πού είχε δημιουργήσει συνθή
προμηθευτούν μερικά κιλά ρύζι. Τό καθε
κες στοιχειώδους τάξης, έπισιτιστικής
στώς πού έγκατέστησαν στήν Πνόμ Πένχ
έπάρκειας καί ύγιειονομικής εξασφάλισης.
δέν έχει καμιά άντιπροσωπευτικότητα. Δέν
Τί έπιδιώκουν όμως οί ύπερδυνάμεις,
άποκλείοντας μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο
τήν μόνη πολιτική δύναμη πού διατηρεί
άκόμα κάποιο λαϊκό έρεισμα στήν Καμπό
τζη, τόν ούδετερόφιλο σοσιαλίζοντα Σιχα
νούκ; Είναι πιά σαφές, ότι ούτε σταθερό
καθεστώς θά δημιουργηθεΐ ποτέ στήν Πνόμ
Πένχ, όσο θά έξαρτάται άπό τήν οικονο
μική καί στρατιωτική ύποστήριξη τών Βιετ
ναμέζων, ούτε τά ετερόκλιτα συνοθυλεύματα δεξιών κακοποιών καί τών «κομμου
νιστών» τού Πόλ Πότ θά μπορέσουν ποτέ
νά έπικρατήσουν. Θά διαιωνίζεται έτσι ή
σφαγή σέ βάρος αύτής τής χώρας, πού
έχασε ήδη, μετά τήν άμερικάνικη επέμβαση,
τό ένα τέταρτο τού πληθυσμού της.
Καί τό μέν Βιέτ-Νάμ, μέ τήν ενθάρρυνση
τών σοβιετικών, προωθεί άπλώς τό παλιό
ιμπεριαλιστικό όνειρο τής συνομοσπονδίας
τής 'Ινδοκίνας πού θά κρατούσε σέ μιά
σχέση ύποταγής πρός τό Άνόι, τό Λάος
καί τήν Καμπότζη. Σέ μεγάλο βαθμό τό
σχέδιο αύτό είναι ήδη πραγματικότητα.
Ή Κίνα καί οί ΗΠΑ, όμως, θέλουν άπλώς

νά έξαναγκάσουν τό Βιέτ-Νάμ νά διατηρεί
σέ έπιστράτευση σημαντικές δυνάμεις. Οί
στρατιωτικές δαπάνες δημιουργούν οδυ
νηρές συνέπειες γιά τήν προσπάθεια άνοικοδόμησης καί βελτίωσης τού βιοτικού
επιπέδου καί έτσι τροφοδοτείται ή λαϊκή
δυσαρέσκεια.
Ό γολγοθάς τών προσφύγων .δέν είναι,
λοιπόν, τίποτα άλλο παρά μιά κυνική το
ποθέτηση ενός πιονιού γιά μιά σχεδιαζό
μενη άναμέτρηση τών ύπερδυνάμεων στή
Νοτιοανατολική 'Ασία.

ΙΤΑΛΙΑ:
Παντού τά πάντα
Δέν είμαστε μόνο εμείς πού διαθέτουμε
χουντικούς πρεσβευτές, σάν τόν Κασιμάτη
τής Ούνέσκο πχ., διευθυντές ύπουργείων
δοσίλογους καί γεφυροποιούς άνάμεσα σέ
δικτατορίες καί δημοκρατία, ύφυπουργούς καί ύπουργούς.
BENITO MUSSOLINI
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Στή γειτονική μας 'Ιταλία ό 'Υπουργός
Παιδείας Βαλιτούτι είναι τό πρόσωπο τής
ήμέρας. Ή αύταρχική μεταρρύθμιση πού
προσπαθεί νά επιβάλλει στά πανεπιστήμια,
γιά νά τά μετατρέψει σέ μηχανισμούς
κατάρτισης έξειδικευμένων στελεχών γιά τά
μονοπώλια, έχει έξεγείρει τούς φοιτητές,
πού μέ καθημερινές διαδηλώσεις ζητούν
τήν άπομάκρυνσή του. Χιλιάδες καυστικές
έπιγραφές στούς τοίχους άσχολούνται μέ
τόν κ. Βαλιτούτι καί τά έργα του.
'Αλλά τή χαριστική βολή τού τήν έδωσε
τό «Μανιφέστο», όταν δημοσιεύσε τήν εί
δηση ότι ό τριαντάχρονος, τότε, Σαλβατόρε, είχε προλογίσει καί έπιμεληθεΐ, τό
1937, συλλογή άρθρων τού Μουσολίνι πού
προορίζονταν γιά τήν πολιτική άγωγή τών
παιδιών τού γυμνασίου. "Ετσι άρχισε τή
λαμπρή σταδιοδρομία, πού τόν οδήγησε
άπό πανεπιστημιακή έδρα σέ πρυτανικούς
θώκους καί τελικά στήν κορυφή τής ιταλι
κής παιδείας. "Ας τά δούν μερικοί πού φω
νάζουν, γιατί φασίστες καί γλοιώδεις έθελόδουλοι κυριαρχούν στή δική μας παιδεία.
9

αντί-θέματα

Ή άποκορύφωση του τίποτα
του Ά ντρέα Φραγκιά
δικτατορία ’έφτασε άμέσως σ’ ένα άπροσδόκητο κο
ρύφωμα. Ξάφνιασε μέ τό ύφος καί τόν λόγο της.
Τόση γελοιότητα δέν είχε ξαναφανεί σ’ αυτό τόν
τόπο. "Ολοι κάγχαζαν κι άλλοι έφριτταν άπό τή
θλιβερή ίλαρότητα πού έφερνε ή πλημμύρα τού γελοίου.
Παρ' όλη όμως τήν κουφότητα καί τόν όξύ ασυνάρτητο
λόγο της, δέν ήταν ενα αστείο. Κι’ αυτό πρόσθετε στό γε
νικό κλίμα μιά ιδιαίτερη τραγικότητα.
Μετά τό πρώτο ξάφνιασμα, δλα φάνηκαν γνώριμα, σχε
δόν οικεία. "Οσο κι άν προσπάθησε, μέ κουτοπονηριά καί
δολιότητα, νά θολώσει τό αληθινό της πρόσωπο, μέ τά
πρώτα λόγια έδωσε τήν ταυτότητά της. Τά είχαμε ξανακού
σει πολλές φορές σέ ποικίλους τόνους καί σέ άπειρες
παραλλαγές. Καμιά πρωτοτυπία, ξερή επανάληψη χωρίς
ίχνος φαντασίας.
Τό ύφος πρόδιδε άμέσως τήν καταγωγή της. Ή τεχνική
του ήταν στερεότυπη: τό ψεύδος πού προβάλλεται γιά νά
μουδιάσει μέ τήν ώμότητά του, ή άσύστολη έθνοκαπηλία, ή
πρόχειρη συνθηματολογία μέ τίς χιλιοτραυματισμένες λέ
ξεις, γνωστά παλιά υλικά πού προσφέρονται μέσα σέ
άφθονο αγνό λαϊκισμό μέ πίπιζες καί νταούλια, διανθι
σμένα μέ ξεκομμένες φράσεις ελληνοχριστιανικής μεγαλοστομίας, άπειλές καί πολλά εμβατήρια. "Ολα, δηλαδή, γύρι
ζαν πίσω σέ αναγνωρίσιμες αφετηρίες καί εποχές. Γνωστά,
πασίγνωστα. Έτσι ή πλαστοπροσωπία γινόταν αδύνατη
άφού τά χαρακτηριστικά τής χούντας ήταν ή διαμορφωμένη
άπό καιρό μάσκα τής έθνικοφροσύνης. Ή διαφορά γινόταν
αισθητή μόνο στον τόνο, στήν υπερβολή. Ή έθνικοφροσύνη
είχε χάσει πάντα τό μέτρο, αλλά τώρα περνούσε στήν περι
οχή τού γελοίου. Στό εργαστήριο τής προετοιμασίας αν
θούσε άπό δεκαετίες πολλές αυτό τό ύφος. Πολλοί λέγουν
δτι ή στρατοκρατία θέλει νά κάνει τή δουλειά της, νά εκ
πληρώσει τό έργο πού τής έχει ανατεθεί. ΓΓ αυτό άποστρέφεται εξ ίσου τίς πολιτικές ελευθερίες καί τήν αξία τού λό
γου. ’Επιβάλλεται γιά νά εξαφανίσει ριζικά καί τά δύο,
ώστε, άν είναι δυνατόν, δλα νά λέγονται καί νά γίνονται μέ
παραγγέλματα. Δέν ένδιαφέρεται λοιπόν γιά τό ύφος, αλλά
μόνο γιά τίς ενέργειες πού στερεώνουν τήν εξουσία της.
Γρήγορα όμως ή δικτατορία ξεπέρασε τίς πηγές της καί
δέν άρκέστηκε στήν άπλή πρακτική τής στρατοκρατικής
βίας, Ή ένοπλη υποτροπή τής έθνικοφροσύνης έδειξε πόσο
τό ύφος ήταν κύριο στοιχείο τής ουσίας της. Τώρα πού δέν
υπήρχε φραγμός ήθελε καί νά άναμορφώσει, νά ικανοποιή
σει τόν παλιό άγιάτρευτο καημό της.
ό παλιό, τό παμπάλαιο τέναγος πού κατάκλυζε χρόr νια κάθε γόνιμη περιοχή, φούσκωσε πάλι άπειλητικά. Πόσα δέν είχε πνίξει, πόσα δέν δηλητηρίασε...
Μέ τήν παραλυτική μόλυνση πού άνάδινε, μέ τήν
ασφυξία καί τή νάρκη μάραινε κάθε καλό, ρουφούσε κάθε
τί πού έδειχνε δτι μπορεί νά άναπτυχθεί καί νά καρποφο
ρήσει. Στή νεκρωτική λάσπη του, κάτω άπό τόν γλοιώδη
βυθό του θάφτηκαν βίαια, άλλοτε μέ τήν ισχυρή ελκτική του
δύναμη κι άλλοτε μέ βάναυσο χτύπημα, οί προϋποθέσεις τής
ζωής.
Στό κλίμα τού εξαναγκασμού ξεχώρισαν άμέσως οί στριγγλιές τής άκατάσχετης άνοησίας, ένας χείμαρρος άπό κηρυ-

ί
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γματικές άσυναρτησίες, κακοποιημένες έννοιες, φαιδρές
παρομοιώσεις, μιά άτέρμονη παράθεση συνειρμών χωρίς
νόημα, ή παταγώδης σπουδαιοφάνεια τής κενολογίας.
Ποιά σχέση μέ τήν ελληνική γλώσσα μπορούσε νά έχει
αυτό τό παραλήρημα τής καταλήψιας, ή άποσύνθεση τού
λόγου; Βουνά ολόκληρα άπό νεκρές ή εξαρθρωμένες φρά
σεις κατρακυλούσαν καθημερινά, ενώ ξεσποϋσαν κωμικές
θύελλες άπό κραυγές πού έπέμεναν νά γίνουν άποδεκτές ώς
λόγος. 'Η δικτατορία προσπαθούσε νά πείσει τούς "Ελληνες
δτι έπρεπε νά καταπίνουν αυτά τά σκουπίδια καί δτι είναι
καταδικασμένοι νά ζήσουν μέσα στόν κυκεώνα πού τό φαι
δρό εναλλάσσεται μέ τό ευτελές, τό χυδαίο μέ τό παρανοϊκό,
τό κακότροπο μέ τό τίποτα. Ό τραυματισμένος λόγος πλή
γωσε βαθύτατα τό ελληνικό σώμα. 'Η ζωντανή ελληνική
γλώσσα, πού περπάτησε χέρι μέ χέρι μέ τήν ελευθερία, φά
νηκε νά διατρέχει μέγιστο κίνδυνο. Οί θεματοφύλακες καί
οί σωτήρες θέλησαν νά τήν εξευτελίσουν, νά τήν κατεβά
σουν στά μέτρα τους καί νά τήν κρατήσουν μαζί μέ δλους
τούς Έλληνες στήν άκαταληψία τής ευτυχισμένης ηλιθιότη
τας. Πού βρέθηκαν, άλήθεια, άποθέματα τόσης μωρίας,
τόση συμπύκνωση άρλούμπας; Κατά τό χιτλερικό πρότυπο,
ή άξιοπρέπεια του άνθρώπινου λόγου έπρεπε νά υποβαθμι
στεί καί νά ταυτιστεί μέ τό ουρλιαχτό τών λύκων.
σο κι άν μάς κακοφαίνεται, ό παπαδοπουλισμός
προΰπήρχε τού δικτάτορα. Αυτός έδωσε σ’ ένα παλιότερο σύμπτωμα τήν εκρηκτική του άποκορύφωση. Στίς περίφημες ομιλίες του, τό σύμπτωμα πέ
ρασε τά έσχατα δριά του, άπόκτησε τερατώδη λάμψη, καί,
καθώς παρουσιάστηκε ολόκληρο, έγινε αισθητό μέ τήν αυ
θεντική γελοιογραφική δψη του. Ποιος δέν τό είδε καί δέν
θαύμασε αυτό τό τέρας πού δλοι ώς τότε έκαναν πώς δέν τό
παρατηρούσαν;
Ή νοσηρή κενότητα τού λογιοτατισμού έλαμψε εκθαμβω
τικά στό άπροσδόκητο παθολογικό της ξέσπασμα. 'Ο παπαδοπουλισμός ολοκλήρωσε στόν άκραίο βαθμό τό περι
εχόμενο καί τή μορφή του. Ό θρίαμβος, τό άποκορύφωμα
τού τίποτα, τό κενό σέ δλη του τή δόξα! 'Η καλλιέργεια τού
σάπιου, μεθοδική, ύπουλη ή προκλητική, έφτασε στήν
πλήρη καταστροφή. Τό γλιυσσικό όργανο τής δικτατορίας
ήταν μία διαστροφή.
Σέ δλες της τίς εκδηλώσεις, ή δικτατορία βάδισε μόνο
στούς δρόμους πού είχε διδαχθεί. Γέννημα όλων τών προη
γουμένων καταστάσεων, άθροισε μέ εκπληκτική ικανότητα
δλα τά ώς τότε ελαττώματα, τίς πληγές, τίς άναπηρίες, τά
κενά. ’Ηταν σέ δλα τά πεδία ή δυναμική σύνθεση όλων τών
άρνητικών στοιχείων τού νεοελληνισμού.
παπαδοπουλισμός δέν ήταν άποκλειστικά τό άπίθανο φραστικό ιδίωμα τού δικτάτορα. Δέν τό έφερε
αυτός ώς ιδιωτική άποσκευή, ούτε βέβαια τό πήρε
μαζί του. Έγινε τό ύφος καί ή λεκτική τής δικτατο
ρίας, άλλά καί πρίν άπό αυτόν υπήρχε διάχυτος στήν τρέ
χουσα πραγματικότητα. Τόν καλλιέργησαν μέ επιμέλεια επί
πολλές γενεές άκάματοι πρωτοπόροι καί τά άνθη του κο
σμούν - άλλά καί σφραγίζουν —άκόμα πολλές προμετωπί
δες. ’Ά ν άναζητήσουμε βαθύτερα τά ’ίχνη του θά βρούμε τίς
γλιυσσικές, τίς πνευματικές, τίς πολιτιστικές καί τίς πολιτι-

κές κοιτίδες του. Πηγές καί αποθέματα παπαδοπουλισμού
συναντάμε δπου κοιμάται μακάρια τό έλος τού άμορφου
γλωσσικού πολτού, στό λασπώδες ίζημα τής πνευματικής
άδράνειας, στον βούρκο τής σχολαστικής τιποτολογίας.
'Υπάρχει ακόμα στούς σωρούς τής τυποποιημένης ευκολίας
πού διατηρεί έτοιμες απαντήσεις σέ δλα τά θέματα, στά νε
κροταφεία καίστάόστεοφυλάκεια τής γλωσσικής ξηρότητας,
στά φραστικά ράκη τής ασύνδετης φλυαρίας, στούς βό
θρους τής περισπούδαστης καί αυτάρεσκης κενολογίας.
Ά πό τά ανεξάντλητα αύτά άποθέματα έφοδιάζονται, ένάμιση αιώνα τώρα ή εκπαίδευση, ή διοίκηση, ή εκκλησία, ή
μικροπολιτική, ό στρατός, ή ευκαιριακή πολιτικολογία, τά
οργανωμένα συμφέροντα, ή εκμεταλλευτική σκοπιμότητα, ή
καταδολίευση τής ουσίας καί πολλές άλλες παραπλανητικές
τέχνες, κάθε φορά πού κάποιος χρειάζεται νά μιλάει πολύ
καί νά μή λέει τίποτα. Τή μαγική αυτή συνταγή τήν πρόσφερε σάν βαριά κληρονομιά ό καθαρευουσιάνικος συσκοτισμός, ή νεφελώδης άκατάλυπτη άοριστολογία, ή ζαλιστική
σπουδαιοφάνεια, ό επίσημος πνευματικός εξοπλισμός μιας
εκατονταετίας άποδείχτηκε ένα τεράστιο μηδενικό.
'Ο καθένας μπορούσε νά αντλεί καί επεξεργάζεται τά
υπάρχοντα άποθέματα κατά τήν περίσταση, τό στόχο καί τή
μαστοριά του. Τά αναπαράγουν μεθοδικά γιά νά χρησιμο
ποιήσουν σέ ποικίλες άνάγκες. Κι αύτά επιδρούν, μέ εγγυη
μένη άποτελεσματικότητα, σάν χάπια στειρότητας, εκφοβι
σμού, άποσύνδεσης ή νάρκης. 'Η χρήση τους έχει καί τώρα
μεγάλη πέραση στήν καθημερινή αγορά.
/ ιά άδιάκοπη συνέχεια παπαδοπουλισμού μάς τάλαÀ νίζει δεκαετίες. Ποιος δεν τόν γνώρισε στό σχολείο,
στό πανεπιστήμιο, ποιος δεν ένιωσε απελπισία άπό
L r τόν ανιαρό καί θολό φραστικό παφλασμό πού μπο
ρεί νά ταιριάζει σέ κάθε θέμα καί δέν είναι παρά έπανάληψη κάποιου άλλου προηγούμενου μέ ακαθόριστο άντικείμενο. Παπαδοπουλίζουν ομιλητές άπό κάποιες έδρες, κήρυκες άπό τούς άμβωνες, πολιτικάντιδες άπό τά μπαλκόνια,
κάθε φορά πού ό ευκαιριακός ομιλητής έξαντλείται σέ
σχοινοτενείς συνειρμικές μακρολογίες χωρίς νά ξέρει πού
θά φτάσει καί όταν ή πρόθεσή του είναι νά καλύψει μέ
άκράτεια λόγων κάποιο υπαρκτό ή άνύπαρκτο θέμα, ό λογιοτατισμός καί ή καθαρεύουσα ήταν ή μεγάλη τέχνη τού
τίποτα.
'Η γλώσσα μας πάσχει μόνιμα άπό κάποια μορφή παπαδοπουλισμού. Ωκεανοί διαστρεβλωμένης γραφής, λογιοτατισμού ή θεληματικής απλοϊκότητας καί άσάφειας ξεχύνον
ται καθημερινά άπό τά δημόσια έγγραφα, τά δικόγραφα, τά
συμβόλαια, τίς άποφάσεις, τίς εκθέσεις καί τίς άνακοινώσεις κάθε είδους καί κάθε πηγής. Τά προϊόντα τής χρόνιας
ύπολειτουργίας διοχετεύονται μέ ελαφρότητα γιά ν’ άποτελέσουν στοιχεία μιας παγερής πληροφοριακής διασύνδεσης
παρά ώς ζωντανό όργανο επαφής καί επικοινωνίας. Στε
ρεότυπα σχήματα μιας τεχνητής σηματογραφίας, δπου ολό
κληρες σταθερές φράσεις μπορούν ν’ άντικατασταθούν μέ
κωδικούς άριθμούς καί διάφορα νεκρά λεκτικά σχήματα
ύποκαθιστούν πολλές έννοιες, είναι μερικές άπό τίς τρεχού
μενες παραποιήσεις.
Τό ψέμμα σκοτώνει τή γλώσσα, όπως ή τυπική άπονέκρωση καί ή ύπουλη μεγαλοστομία πού επιδιώκει νά παρα
πλανήσει ή νά έξαπατήσει. Γιά ν’ άναπτυχθεϊ χρειάζεται εν
τιμότητα, καί καθαρότητα. Οί μεγάλοι δάσκαλοι τού νεοελ
ληνικού λόγου ήταν πριν άπ’ δλα έντιμοι. ’Ήξεραν δτι ή
γλώσσα είναι μιά οδυνηρή μακροχρόνια περιπέτεια τού
νεοελληνισμού μέ άπροσδόκητες καί πολύπλευρες συνέπειες
γιά τή ζωή του. Ή στρεβλή γλώσσα άντί νά ευρύνει καί νά
οξύνει τή σκέψη τή θολώνει καί άντί νά διευκολύνει τή συν
εννόηση τή σταματά. Γι’ αυτό καί ή δικτατορία βάλθηκε νά
τή χαλάσει.
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' Η έποποϊία των λαών στήν άναμέτρηση μέ τό φασισμό στή
διάρκεια τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου ύπήρξε σίγουρα ή πιό
δραματική, ή πιό τραγική στιγμή τής ’ Ανθρωπότητας.
ΓΓ αύτό κι έκφράστηκε δυναμικά σ' όλες τίς μορφές τέχνης.
Ή λογοτεχνία γιά χρόνια άντλοϋσε τίς έμπνεύσεις της άπ'
αύτή τήν τρομερή έμπειρία.
' Η «Παγκόσμια Λογοτεχνία ' Αντίστασης» θέλει νά δώσει στόν
άναγνώστη δ,τι καλύτερο έδωσε στή λογοτεχνία
ό Β' Παγκόσμιος Πόλεμος.
1.
2.
3.
4.5.6.
7.8.
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Η ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Γαλλία)
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ (' Ολλανδία)
ΟΜΗΡΟΙ Στέφαν Χέίμ (Τσεχοσλοβακία)
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ Πιότρ Βερσιγκόρα
Τόμοι τρεις Ρωσία).
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Τόμοι δύο (' Ελλάδα)
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ MEMO ΝτριτερόΆγκόλι (Αλβανία).
ΚΟΖΑΡΑ Μλάντεν Όλιατς Τόμοι 2 (Γιουγκοσλαβία)
Η ΓΕΝΙΑ Μπογκντάν Τσέσκο (Πολωνία)
Η ΜΑΥΡΗ ΦΩΤΙΑ Άουρέλ Μιχάλε (Ρουμανία)
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΣΠΙΤΙ Ντραγκομίρ Άσένωφ
(Βουλγαρία)
ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ (Βιετνάμ)

ΤΟΜΟΙ 15
ΤΙΜΗ 6000

κιαφας 5 και ακαδημίας - τηλ. 36.05.493
σωστή επιλογή βιβλίω ν -χαμηλές τιμές
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κυκλοφόρησε

ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑ

Ή πορεία
τής ενσωμάτωσης

Κεντρική Διάθεση:
«ΗΡΙΔΑΝΟΣ», Ασκληπιού 1

κυκλοφορεί
XPIETOI Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΙ
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του Γ. ’Αναστασίου
ΠΡΙΝ ΔΕΚΑ μέρες καί συγκεκριμένα τήν Τρίτη 15 'Απριλίου ό κ. Κα
ραμανλής έξακολουθούσε νά περιβάλλει τις προθέσεις του, μέ τήν
άσάφεια καί τήν άχλύ τής «μεγάλης σιωπής».
ΤΟΤΕ, ήταν πού κάλεσε στό Πρωθυπουργικό Γραφείο, τούς δύο
«δελφίνους» τόν κ. Εύαγ. Άβέρωφ καί τόν κ. Γεώργιο Ράλλη, μέ
σκοπό όχι νά συζητήσει μαζί τους (αύτό ποτέ καί σέ καμιά φάση δέν
έγινε) άλλά γιά νά άκούσει άπόψεις καί νά άφήσει νά διαφανούν όρισμένες σκέψεις του.
Η ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ άπό αύτές ήταν «ό φόβος» πού έξομολογήθηκε ό κ.
Καραμανλής ότι μπορεί ή όλη ύπόθεση γιά τήν έκλογή (του) στήν
Προεδρία τής Δημοκρατίας, «νά πλήξει τόν θεσμό καί νά δώσει έπιχειρήματα ατούς θιασώτες τού μοναρχισμού».
ΑΥΤΟ τό σύνθημα «Καραμανλής ή Μο
ναρχία», δηλαδή κρίση τού 'ίδιου τού θε
σμού τής Προεδρευόμενης Δημοκρατίας,
τό ύπαινίχθηκε σαφώς ό κ. Καραμανλής
στό μήνυμα τής ύποψηφιότητάς του, τό
έπανέλαβε στόν μονόλογό του στήν Κ.Ο.
τής «Νέας Δημοκρατίας» καί δέν έλειψε
άπό δύο άνώνυμα άρθρα τής «Βραδυνής»,
πού λέγεται πώς γράφτηκαν άπό γνωστό
δημοσιογράφο, μετά άπό «πρωθυπουργικές προδιαγραφές».
ΑΝΑΛΟΓΕΣ άνησυχίες γιά «μοναρχικό
κίνδυνο» άπό τυχόν άπρόθλεπτα τής
Προεδρικής (του) έκλογής, ό κ. Καραμαν
λής έκμυστηρεύτηκε καί σέ συνάντησή
του, μέ τόν παλιό φίλο καί ύπουργό κ. Τάκο
Μακρή τήν περασμένη έβδομάδα.
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, άπό μιά άποψη ό κ. Κα
ραμανλής συνέθαλε στή θεσμοθέτηση αύτοϋ πού θά λέγαμε «Προεδρία τής Δημο
κρατίας», άλλά ή Ιστορική κρίση θά πρέπει
νά τού καταλογίσει ώς τώρα, άτι καμιά
όριοθέτηση πρός τά δεξιά καί Ιδιαίτερα
πρός τό μοναρχισμό, δέν έκανε τά τελευ
ταία χρόνια (Ιδιαίτερα άπό τις άρχές τού
1978).
ΚΙ ΕΔΩ, άκολουθήθηκε ή ίδια τακτική
άπέναντι ατούς δικτατορικούς, πού στεγά
στηκαν κάτω άπό τή «Νέα Δημοκρατία»,
άρκεί νά μήν έξεδήλωναν άνοιχτά καί
άπροκάλυπτα τά παλιά τους πιστεύω, νά
δήλωναν, δηλαδή, νομιμοφροσύνη άπέναντι στήν «μονοπροσωπική έξουσία Κα
ραμανλή».
ΕΠΙΠΛΕΟΝ καί άντίθετα σ’ ένα βαθμό μέ
τούς «άδιάλλακτους χουντικούς» τού
2-3%,οί νοσταλγοί έχοντας πίσω τους τό
ποσοστό τού 31% κατέλαβαν δημόσια πό
στα καί πότε φανερά (Λαυρεντίδης) πότε
παρασκηνιακά, άλλά κατάδηλα (Στράτος)
συνδύαζαν τήν νομιμοφροσύνη πρός τόν κ.
Καραμανλή μέ τήν άναστολή τών «νοσταλγικών» τους πόθων.
ΤΟ ΑΝΤΙ έχει επανειλημμένα άποκαλύψει
πόσο έν άψει τής κομματικής διαδοχής,
άρχισαν μέσα στήν «Νέα Δημοκρατία» οί
φιλοβασιλικές συσπειρώσεις καί άναπτύ-

χθηκε ό παραγοντισμός αύτής τής μερίδας
τής "Ακρας Δεξιάς, μέ Ισχυρούς βραχίονες
τόν κ. Χριστόφορο Στράτο καί τόν κ. Εύάγγελο Άβέρωφ.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ, άπό πρώτη άποψη, είναι
άτι αύτή ή φιλοβασιλική όμαδοποίηση πού
είδε πλατύ τό φώς τής δημοσιότητας, δέν
άνησύχησε καθόλου τόν κ. Καραμανλή,
πού «κατ’ Ιδίαν» φέρεται νά προβληματίζε
ται γιά τόν «Κωνσταντίνο πού καφοφυλακτεϊ στό Λονδίνο».
ΚΑΙ ΤΟ περισσότερο άντιφατικό, είναι άτι
αισθάνεται τήν άνάγκη νά έξωτερικεύσει
τίς σκέψεις του αύτές σέ άνθρώπους «εύκαιριακά βασιλόφρονες», άπως ό δολιχοδρόμος κ. Άβέρωφ καί «άθεράπευτους νοσταλγούς», άπως ό κ. Τάκος Μακρής.
ΕΙΝΑΙ σαφές άτι ό Αρχηγός τής «Νέας
Δημοκρατίας» ταυτίζει τήν σταθερότητα
καί επιβίωση τής Προεδρικής Δημοκρατίας,
μόνο μέ βάση τίς δικές του πολιτικές έπιλογές καί δέν είναι τυχαίο άτι τά τελευταία
τρία χρόνια, δέν έπανέλαβε τόν χαρακτη
ρισμό «καρκίνωμα» γιά τό Πολιτειακό
(άπως τό βράδυ τής 8ης Δεκεμβρίου 1974),
ένώ άντίθετα άπευθύνεται συστηματικά μέ
παραινέσεις πρός τά κόμματα τής Αντιπο
λίτευσης.
ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΣ τού πολιτικού ιδεολογικού
σχήματος, άτι μόνο καί μόνο άπό τά κόμ
ματα (τής άντιδεξιάς Αντιπολίτευσης) έξαρτάται ή έπιβίωση τής Δημοκρατίας καί μέ
τήν πρακτική πολιτική άντίληψη άτι τά
κόμματα αύτά οφείλουν νά συμμερίζονται
καί νά χειροκροτούν τούς πολιτειακούς
προσωπικούς του σχεδιασμούς, ό κ. Καρα
μανλής έμφανίζεται έτσι, βαθιά άντιφατικός. Ένώ παρασκηνιακά άνησυχεΐ γιά τούς
μοναρχικούς πού καραδοκούν, άπό τήν
άλλη διατηρεί τούς έκπροσώπους του μέσα
στό κόμμα καί μάλιστα, άπως άπέδειξε ή
έμφανής συναλλαγή πρός τούς άκροδεξιούς τήν περασμένη Τετάρτη τών 179 ψή
φων, θέλει νά τούς «έπαναπατρίσει» στό
κόμμα (Πνευματικός, Γόντικας, Παπαευθυμίου, Άποστολάκος).
ΑΡΚΕΙ νά ήταν παρών κανείς στή Βουλή

Ό Βασιλεύς έόιώχθη! Ζήτω ό... Κυβερνήτης!

έκείνη τήν ήμέρα γιά νά διαπιστώσει τήν
άσύστολη (πολιτικά) φιλοφροσύνη τών
ύπουργών του πρός τούς άκροδεξιούς αύτούς, πού ε’ί τε άποδιώχτηκαν άπό τό
κόμμα, ε'ίτε θγήκαν μέ άντικαραμανλική
σημαία.
ΚΙ ΟΛΑ αύτά, γιατί «τά κουκιά πρέπει νά
ξεπεράσουν τά 180».
ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ καί καθοδηγητής άπό τά
παρασκήνια αύτών τών περιποιήσεων
, πρός τούς άκροδεξιούς βουλευτές, ό
'ίδιος ό κ. Καραμανλής φαίνεται νά πι
στεύει ότι σταθεροποίηση καί νομιμο
φροσύνη πρός τό Δημοκρατικό Πολί
τευμα, είναι μόνο καί μόνο ή ύποταγή
τους στίς σημερινές ή αύριανές του
πολιτικές έπιλογές
ΩΣΤΟΣΟ, κι αν άκόμα ή άντίληψη αύτή
δέν είναι πολιτικά Ιδιοτελής, όπωσδήποτε
μέ τήν άντιπαράθεσή της πρός όλη τήν
Αντιπολίτευση (τής όποιας ζητά τήν συν
αίνεση άνευ όρων γιά τό μέλλον) ύπονομεύει αύτή καί μόνη τούς θεσμούς.
ΓΙΑ δεύτερη φορά μάλιστα, ό πρωτεργά
της τών άκροδεξιών μέσα στήν κυβερνη
τική παράταξη - ό κ. Άθέρωφ - στήνει
«γέφυρα» καί ύλοποιεί τήν έπιθυμία τού κ.
Καραμανλή γιά τακτική ένσωμάτωσης μέσα
στό κυβερνητικό κόμμα (τό μεταδικτατορικό) τών κάθε είδους «πειθαρχικών» θασιλοχουντικών.
ΑΛΛΑ,αν ή τακτική αύτή δίνει όρισμένα
κουκιά στόν κ. Καραμανλή καί τόν χρεώνει
μέ πολιτική μυωπία γιά τό μέλλον τών δη
μοκρατικών θεσμών, παράλληλα, λύνει τά
χέρια τού κ. Άβέρωφ γιά τούς δικούς του
(περισσότερο έπικίνδυνους) σχεδιασμούς.
ΕΤΣΙ, όπως άποκάλυψε τήν περασμένη
Κυριακή ό «Ριζοσπάστης», έμμεσα άλλά μέ
σαφήνεια, στή βίλα τού κ. Άβέρωφ στήν
Κηφισιά πραγματοποιήθηκε μυστική σύ
σκεψη άπόστρατων χουντικών καί άλλων
άκροδεξιών στοιχείων, μετά μάλιστα δια
βεβαίωση τού κ. Άβέρωφ ότι είναι πιθανή ή
συνεργασία τους μέ τήν κυβέρνηση μέ κά
ποιο πολιτικό πρόσχημα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ό ύπουργός Εσωτερικών
κ. Στράτος έπισκέφθηκε δυό φορές ώς
τώρα τό Πεντάγωνο καί παρουσιάστηκε
άπό τόν κ. Άβέρωφ, σέ άνώτερους
άξιωματικούς, σάν ό μελλοντικός
ύπουργός 'Εθνικής Άμύνης τής παρά
ταξής του.
ΒΕΒΑΙΑ, χαρτοφυλάκια στήν σχεδια
ζόμενη κυβέρνηση Άβέρωφ (πού άρχι
σαν νά μοιράζονται ήδη) λένε ότι θά
άναλάβουν,καί μάλιστα σέ νευραλγικά
πόστα, οί γνωστοί βασιλικοί άνδρες Παπαδόγγονας, Μπάλκος, Μάνος, Λαυρεντίδης, Άντωνόπουλος, Χατζηγάκης,
Σαμαράς, Καλούδης, Σταθόπουλος κι
άκόμα οί Άποστολάκος, Παπαευθυμίου
καί Άθαν. Κανελλόπουλος, πού έχει
προσχωρήσει πλήρως στήν άκροδεξιά
πτέρυγα Άβέρωφ.
ΩΣΤΟΣΟ, ό πολιτικός αύτός όπορτουνισμός τού «παλιού άντιβασιλικοϋ» κ. Ά β έ
ρωφ, δέν έξαντλεϊται μόνο στήν έναγώνια
προσπάθειά του νά έκλεγει «πάση θυσία»
αύριανός Πρωθυπουργός καί Αρχηγός τής
ΝΔ. Καί στήν καλύτερη άκόμα τών περι
πτώσεων, άν δηλαδή ό κ. Άβέρωφ έχει
σκοπό νά χρησιμοποιήσει άπλώς «δΓ Ίδιον
όφελος» τούς μοναρχικούς (έντονότερα
καί έκδηλότερα, βέβαια, άπό τόν κ. Καρα
μανλή) δέν παύει ή μεθόδευση αύτή νά εί
ναι ύπονόμευση τών δημοκρατικών θε
σμών.
ΓΙΑΤΙ, οί βασιλικοί άνδρες πού καιροφυλακτοϋν μέσα στήν Ν.Δ. καί ένισχύθηκαν
τελευταία μέ τήν πρώτη ψηφοφορία γιά
τήν Προεδρία τού κ. Καραμανλή, δέν είναι
ούτε τόσο άφελεΊς, ούτε τόσο ύποκινούμενοι άπό «συνειδησιακούς λόγους». Τό
μαρτυρεί, μέ τόν καλύτερο τρόπο, ή δή
λωση άνεξαρτοποιήσεως άπό τήν «'Εθνική
Παράταξη» τών βουλευτών της Άποστολάκου καί Χασάν Ίμάμογλου, πού δημοσιεύ
τηκε τήν Ίδια μέρα τής πρώτης προεδρικής
έκλογής· δηλώνουν ότι ή «’Εθνική Παρά
ταξη» συντείνει πλέον στήν «διαίρεση τών
έθνικών δυνάμεων» καί πώς θά άγωνιστοϋν
γιά τήν «συνένωση τών ύγειών πολιτικών
τού τόπου».
ΕΤΣΙ, παρά τή δήλωση τού κ. Θεοτόκη
καί τά σφοδρά άντικαραμανλικά άρθρα τού
Σάββα Κωνσταντόπουλου, ή Ε.Π. διασπάστηκε καί τρεις άπό τούς πέντε βουλευτές
της, προσχώρησαν ούσιαστικά στή «Νέα
Δημοκρατία», άφού έγιναν δεκτοί μέ τιμές
καί σάν παράκλητοι.
Η ΕΝΤΟΛΗ άπό τό Λονδίνο είναι ότι
χρειάζεται νά προωθήσουν τις θέσεις τους
μέσα Οτό μεγάλο κυβερνητικό κόμμα οί φι
λοβασιλικοί, γιατί μόνο άπό τή Ν.Δ. «θά
προκύψει μελλοντικά μιά κατάσταση έπαναφοράς».
ΓΙΑ ΤΟΝ Γλύξμπουργκ ή ύπόθεση τών
άκροδεξιών κομμάτων είναι καταδικα
σμένη, ότι μπορεί νά τόν έκπροσωπήσει
στή «δεδομένη στιγμή». Γιά τόν λόγο αύτό,
έχει καιρό τώρα νά δεχτεΊ τόν Θεοτόκη καί
άρνήθηκε νά συνομιλήσει κάν μέ τόν Μαρκεζίνη, παρά τίς έπανειλημμένες ένοχλήσεις τού έκλεκτού τού Παπαδόπουλου.
ΚΑΙ ΤΟ σενάριο αύτό, τής έκ τών ένδον
άλωσης τού μεγάλου δεξιού κόμματος άπό
τούς μοναρχικούς, προωθείται μέ δείγματα
αισιοδοξίας, καθώς ή τακτική τής ένσωμά
τωσης ταυτίζεται πλέον μέ τίς φιλοδοξίες
καί τού κ. Καραμανλή καί τού κ. Άβέρωφ.

ΙΠΠΑΛΕΚΤΡΥΠΝ
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Σόλωνος 116, τη λ. 36.19.724
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I t I P A ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ
1) Αλήτες τού Παρισιού
τού Λονδίνου
2) Κρατήστε Σφιχτά τό
Μικροαστισμό σας
3) Ή Φάρμα τών Ζώων
4) Στή Σκιά τού 1984
5) Στίς Φάμπρικες τού
Γουήγκαν Πάιαρ
6) Φόρος Τιμής στήν
Καταλωνία

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Κιάφας 3, Αθήνα, τηλ. 3639980
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νοθεία στη βενζίνη
Παίξαμε ένα ένδιαφέρον π α ιχ ν ίδ ι: τήν ’ Αγορανομία.

περ ε ίν α ι 98 όκτανίων, στή Γερμανία 99, στήν ’ Ελβε

Ξεκινώντας άπό μ ιά άπλή έρευνα γ ιά τ ι ς άνάγκες τής

τ ία 100, στήν ’ Ιτα λ ία 101, στήν ’ Αγγλία 1 0 2 ...) .

στήλης της ΑΝΤΙ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - (Θέλαμε νά διαπιστώσουμε

Γνωρίζαμε άκόμα δ τ ι ή Ε λ λη νική βενζίνη έ χ ε ι πολύ ύ-

κατά πόσο δλες ο ί β ε ν ζίν ε ς ε ίν α ι ίδ ιε ς καί άρα κατά πό

ψηλή π ερ ιεκτικ ό τη τα σέ μόλυβδο (0,84 g r / l t ) , μέ συνέ

σο ο ί δ ια φ η μ ίσ εις τους άποτελοΰν μ ιά παραπλανητική καί

πεια ή το ξικ ή μόλυνση άπό αίωρούμενο μόλυβδο στήν πε

άσκοπη έπιβάρυνση τού καταναλωτή) - , βρεθήκαμε μπροστά

ριοχή της ’ Αθήνας νά ε ίν α ι περίπου διπλάσια άπό τά

σέ μ ιά έντυπωσιακή νοθεία: 4 άπό τά 10 δείγματα β ε ν ζ ί

διεθνή δρια άνοχής. ( Σ τ ις χώρες τή ς Ε0Κ ή ά ν τίσ το ιχ η

νης σούπερ πού πήραμε άπό ισάριθμα β ενζινά δ ικα ήταν νο

μέση τιμ ή π ερ ιεκτικ ό τη τα ς σέ μόλυβδο ε ίν α ι 0,40 g r /

θευμένα.

I t , στήν ’ Αμερική 0,14 g r / l t . . . ) .

Γνωρίζαμε δ τ ι ή'Ελληνική β ενζίνη ε ίν α ι μ ιά άπό τ ι ς

Διαπιστώσαμε έπιπλέον δ τ ι ε ίν α ι κα ί νοθευμένη............

άκριβώτερες στόν κόσμο: 33 δρχ. ή σούπερ καί 29 δρχ.

Σύμφωνα μέ τ ι ς προδιαγραφές τού Υπουργείου Βιομηχα

ή άπλή. (Στήν Ι τ α λ ί α ή σούπερ έ χ ε ι 31 δρχ., στήν

νία ς καί ’ Ενέργειας, ή β ενζίνη σούπερ πρέπει νά ε ίν α ι 96

’ Αγγλία 27 δ ρχ., στό Λουξεμβούργο 24 δ ρχ., στή Γερ

όκτανίων. Ή άπόκλιση πού άναγνω ρίζεται ε ίν α ι της τάξης

μανία 23 δ ρ χ .. . . ) .

τού 5% (μισό όκτάνιο δηλαδή πάνω ή κάτω).
’ Ιδού λοιπόν ή νοθεία:

Γνωρίζαμε δ τ ι ήταν πολύ κακής ποιότητας: 90 όκτανίων
ή άπλή καί 96 όκτανίων ή· σούπερ. (Στή Γαλλία ή σού

’Αριθμός όκτανίων
κάθε δείγματος

Αριθμός
δείγματος

Στοιχεία βενζινάδικου

Εταιρία πετρελαιοειδών

1

Π.ΔΡΕΤΑΚΗΣκαί ΣΙΑ Ε.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 60, Ηλιούπολη

MOBIL

2

ΙΩΑΝ. Α. ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ Βασ. Κωνσταντίνου 3, 'Ηλιούπολη

SHELL

3

ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Βασ. Κωνσταντίνου 32, ’Άνω Ηλιούπολη

FINA

4

ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΠΡΙΣΤΟΥΡΗΣ Έλευθ. Βενιζέλου 118 καίΖήνωνος,
Άνω Ηλιούπολη

ELBYN

5

ΦΟΥΤΡΗΣ Λεωφ. Βασ. Φρειδερίκης 17, ’Άνω Ηλιούπολη

CASTROL

96,3

6

ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ Χρυσοστόμου Σμύρνης καί Κύπρου,
Αργυρούπολη

ESSO

96,3

7

Ε. ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ καί ΣΙΑ Ο.Ε. Λ. Βουλιαγμένης καί Αθηνών,
Άνω Γλυφάδα

TOTAL

96,6

8

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Λ.Βουλιαγμένης 33, Άνω
Γλυφάδα

TEXACO

95,7

9

ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, ΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ Ο.Ε. Λ. Βου
λιαγμένης καί Αφροδίτης, Σούρμενα.

B.P.

C 9 3 j)

Θ.ΜΕΜΤΣΑΣ - Θ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. Άλίμου 15, Άλιμος

ΠΕΤΡΟΙΛ

(9 < 4 )

10

Περιορίσαμε τόν έλεγχο των δειγμάτων στή μέτρηση τού

95,6
95,5
<92£)

μ ιά έκρηξη πριν τήν έκδήλωση τού σπινθήρα τών μπουζί

άριθμοΰ τών όκτανίων μόνον. Ό άριθμός των όκτανίων, -

(προανάφλεξη). "Οταν ό άριθμός τών όκτανίων ε ίν α ι χαμη-

βασικό άλλά ό χ ι καί μοναδικό χαρακτηριστικό τής ποιότη

λώτερος άπ’ αύτόν πού ά π α ιτε ΐ ή σχέση συμπίεσης τού κ ι 

τας κάθε β ενζίνη ς - , ε ίν α ι τό μέτρο τή ς ά ν τιεκ ρ η κ τικ η ς

νητήρα, τήν μειωμένη καί ά ν τι-ο ικ ο ν ο μ ικ ή του άπόδοση

της Ικανότητας. Τό μέτρο δηλαδή τή ς άντίστασης της σέ

συνοδεύει ένα χαρακτηριστικό κτύπημα (αύτό πού λανθα-

14

σμένα πολλοί συνηθίζουν ν ’ άποκαλοΰν "ή μηχανή κτυπά πυρ ά κ ια "). Τό κτύπημα αύτό ε ίν α ι καταστρεπτικό γ ιά τόν
κινητήρα.
Τά περιορισμένα μέσα πού είχαμε στή διάθεση μας, δέν
μάς έπέτρεψαν έναν πληρέστερο π ο ιο τικό έλεγχο, ε ιδ ικ ά
σέ δ τ ι έ χ ε ι σχέση μέ τή ρύπανση πού προκαλεί ή καύση
τής β εν ζίν η ς, ύπεύθυνη κατά 25%-30% γ ιά τήν μόλυνση τής
άτμόσφαιρας. (Στό θέμα αύτό θά έπανέλθουμε σέ κάποιο
προσεχές τεύχος. ’ Ελπίζουμε νά έπιβιώσουμε ώς τό τε άπό
τό έπανεπερχόμενο νέφ ος).
Τέλος έπιδίώξαμε νά έξασφαλίσουμε τή μεγαλύτερη δυ
νατή ά ξιο π ισ τία τής δλης "έπ ιχ είρ η σ η ς".
• Ή δειγματοληψία έ γ ιν ε παρουσία συμβολαιογράφου καί
δύο μαρτύρων. ( Ή σ χ ετική συμβολαιογραφική πράξη τής
συμβολαιογράφου ’ Αθηνών Διονυσίας Κοσμοπούλου-Παπά
έ χ ε ι άριθμό 10143/7-2-1980).
• Οί μετρ ήσ εις τού άριθμοΰ τών δκτανίων των δειγμάτων
έ γ ιν ε σ τ ις έγκαταστάσεις τών Διυλιστηρίω ν Άσπροπύργου άπό τούς ύπεύθυνους τού χημικού έργαστηρίου.
• ’ Ισάριθμα ά ν τιδ είγ μ α τα σφραγισμένα μέ βουλοκέρι β ρ ί

Τά δείγματα. Σφραγισμένα μέ βουλοκέρι βρίσκονται στή διάθεση κάθε
άρμόδιου.

σκονται στή διάθεση κάθε άρμοδίου.
κάλια αύτά μέ τόν ίδ ιο άριθμό τού άρχικού δ ο χ ε ίο υ .Έ τ σ ι
Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Ξεκινήσαμε τήν Πέμπτη σ τ ις 7 Φεβρουάριου.
• Ή συμβολαιογράφος Αθηνών Διονυσία Κοσμοπούλου-Παπά.
• Ή δημοσιογράφος 'Ελένη Κούρκουλα, σάν μάρτυρας.
• Ό οικονομολόγος ’ Αλέξανδρος Μουρκογιάννης, σάν μάρ
τυρας.
• Κ ι’ ό ϋποφαινόμενος.
Είχαμε βέβαια κάποιες άόριστες πληροφορίες γ ιά β ε ν ζ ι
νάδικα πού πωλοϋν νοθευμένη β εν ζίν η , άλλά τό δρομολόγιο
πού τε λ ικ ά άκολουθήσαμε ήταν λίγο-πολύ τυ χα ίο . Κάτι άλ
λωστε, πού δ ε ίχ ν ε ι τό γενονός δ τ ι δλα τά β ενζινά δ ικα
πού έπισκεφτήκαμε βρίσκονται σέ μ ιά έ ν ια ία περιοχή ( 'Η 
λιούπολης, Άργυρούπολης, Ά λ ίμ ο υ ). "Ε τσ ι τό δείγμα μας
μέ κανένα τρόπο δέν μπορεί νά θεωρηθεί μεροληπτικό.
Σταματούσαμε τό αυτοκίνητο λίγο πριν άπό κάθε β ε ν ζ ι
νάδικο καί προφασιζόμενοι δ τ ι μείναμε άπό β ενζίνη γ ε μ ί
ζαμε ένα άδειο καί καθαρό κάθε φορά δοχείο μέ 100 δρχ.
βενζίνη σούπερ. ’ Από κάθε β ενζινά δ ικο ζητήσαμε κ α ί πήρα
με μ ιά άπόδειξη. ’ Αριθμήσαμε τ ι ς ά π ο δ είξεις αύτές καί

φτιάξαμε δυό σ ειρ ές (δυό δεκάδες) όμοιων δειγμάτων.Βου
λώσαμε μέ φελούς τά άριθμημένα μπουκάλια τής μ ια ς σ ε ι
ράς δειγμάτων, πού θά στέλναμε στά Δ ιυ λισ τή ρ ια Άσπροπύργου γ ιά τή μέτρηση τού αριθμού των όκτανίων. Στά
μπουκάλια τής άλλης σειράς (τή ς σειράς των δειγμάτων πού
β ρ ίσ κ ετα ι στή διάθεση κάθε άρμόδιου), λυώσαμε βουλοκέρι
κα ί άποτυπώσαμε μ ιά ε ιδ ικ ή σφραγίδα μέ χαρακιές άκανόνιστου σχήματος, πάχους κα ί βάθους πού έξασφαλίζουν από
λυτα τή μοναδικότητα τη ς . Ή σφραγίδα αύτή β ρ ίσ κετα ι άπό
τή στιγμή πού σφραγίστηκε κα ί τό τελ ευ τα ίο δείγμα στά
χ έρ ια τή ς συμβολαιογράφου. Τά μπουκάλια ε ίν α ι άριθμημέ
να μέ έ τ ικ έ τ ε ς πού ε ίν α ι κρεμασμένες μέ σύρμα. Τό σύρμα
ε ίν α ι πακτωμένο μέσα στό βουλοκέρι. Οί έ τ ικ έ τ ε ς έχουν
γύρω-γύρω ένα μ ετα λλικό π λαίσιο. "Ε τσι ε ίν α ι άδύνατο νά
ά ντικα τα σ τα θ εί ή έ τ ικ έ τ α χωρίς νά καταστραφεΐ τό βούλω
μα.
Άφοΰ σφραγίσαμε τά δείγμα τα , ύπογράψαμε έπ ί τόπου
δλοι μ α ζί τή σ χετική συμβολαιογραφική πράξη.
0 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΝΟΘΕΙΑΣ'

ά ντίσ το ιχ α τά δοχεία μέ τά δ είγματα, άπό τό 1-10 σύμφω
να μέ τή σειρά πού τά έπισκεφτήκαμε. Στή συνέχεια καί

Οί μετρ ήσ εις τού άριθμοΰ των όκτανίων των δειγμάτων

άφοΰ συγκεντρώσαμε καί τά 10 δ είγμα τα , άκολουθήσαμε τήν

μας έ γ ιν ε σ τ ις έγκαταστάσεις τών Διυλιστηρίω ν Άσπροπύρ

έξής δ ια δ ικα σ ία : ’ Αδειάσαμε κάθε ένα δοχείο σέ δυό ά δ ε ι

γου άπό τούς ύπεύθυνους τού χημικού έργαστηρίου.

α καί καθαρά μπουκάλια τού λ ίτρ ο υ . ’ Αριθμήσαμε τά μπου

’ Εδώ

πρέπει ν ’ άνοίξουμε μ ιά παρένθεση. "Οπως ε ίν α ι
15

::
feiiiS
φυσικό - καί παραδεκτό σέ τε λ ικ ή άνάλυση - δέν θά μπο
ρούσαμε ποτέ ν ’ άπασχολήσουμε τά έργαστήρια τών Δ ιυ λ ι
στηρίων μέ α ίτιο λ ο γ ικ ό έναν έλεγχο νο θείας. Γ ια τ ί δσο

Α ν ά λ υ σ η τήό ττμης ενός λίτρου σούπερ

θ εμ ιτή κ ι äv ε ίν α ι ή άξίωση μας νά ξέρουμε τ ί β ενζίνη

100%

χρησιμοποιούμε, δέν ε ίν α ι τά Δ ιυ λισ τή ρ ια Άσπροπύργου
άρμόδια νά συμμεριστούν τ ι ς άνησυχίες μας καί πολύ πε
ρισσότερο νά συμπράξουν μ α ζί μας στήν υποκατάσταση τής
’ Αγορανομίας.
Λυπούμαστε έ τ σ ι πού άναγκαστήκαμε νά "έξαπατήσουμε"
τούς ύπεύθυνους άποκρύπτοντας τους τόν πραγματικό σκο
πό των μετρήσεων πού ζητήσαμε. 'Ελπίζουμε πάντως τό θε
μ ιτό τού σκοπού μας αν δ χ ι νά καθαγιάζει τουλάχιστον
νά δ ικ α ιο λ ο γ ε ί τά μέσα πού ύποχρεωθήκαμε νά χρησιμοποι

48.42%

ούμε. Ή εύθύνη ε ίν α ι άπόλυτα δ ίκ ιά μας.

Παραγωγή
Φόροι

ΜΙΑ ΝΟΘΕΙΑ 1 δ ισ . δρχ.

43,88%

Ή νοθεία τή ς β ενζίνη ς μπορεί νά γ ί ν ε ι μέ πολλούς
τρόπους. Ό πιό άπλός κ α ί συνηθισμένος ε ίν α ι ή πρόσμι
ξη τής σούπερ μέ άπλή καί ή πώληση τού μίγματος σάν
σούπερ. "Ενα τ έ τ ο ιο μίγμα πούλησαν καί σέ μάς 4 άπό τά
10 β ενζινά δ ικα πού έπισκεφτήκαμε.

770%

"Ε τσι άν θεωρήσουμε τό δείγμα μας άντιπροσωπευτικό

Διανομή

κα ί δεδομένου ό τ ι κάθε χρόνο καταναλώνονται περίπου
1.096.000.000 λ ίτρ α β ενζίνα ς σούπερ, ή νοθεία άποτιμάτ α ι (γ ιά τόν καταναλωτή) σέ ένα ποσό τή ς τάξης τού 1
δ ισ . δρχ!
Ποιός ε ίν α ι ύπεύθυνος γ ιά τή νοθεία αύτή; Ε ίνα ι δύ
σκολο νά διακινδυνέψουμε μ ιά ν άπάντηση. Τό όλο κύκλωμα

" ’ Α π οκλείετα ι - κα ί νά θέλαμε - νά νοθεύουμε τή βεν

περιλαμβάνει 4 δ ιυ λ ισ τή ρ ια , 12 βασικά έ τ α ιρ ίε ς πετρε

ζίν η έ μ ε ΐς " , ύποστηρίζει ό καθένας, " γ ια τ ί έλεγχόμαστε

λαιοειδών καί 5.300 περίπου β ενζινά δ ικ α .

αύστηρά". "Ενα ε ίν α ι βέβαιο: Οί έλεγχο ι δέν ε ίν α ι αύ-

’ Ε μείς βέβαια πήραμε τά δείγματα μας άπό τά β εν ζιν ά 
δ ικ α . Ποιός όμως έγγυάται ό τ ι ή β ενζίνη πού παρέδωσαν ,

στηροί.

Δέν ε ίν α ι ίσως κάν έ λ ε γ χ ο ι.’ Απέναντι σ’ έ ν α γ ε -

νικευμένο φαινόμενο νοθεία ς, τεράσ τιας έκτασης δπως ά-

ο ί έ τ α ιρ ίε ς πετρελαιοειδώ ν στά β ενζινά δ ικα δέν ήταν ήδη

ποδεικνύουν τά άποτελέσματα τής έρευνας αυτής,

ή ’ Αγο-

νοθευμένη; Κι άκόμα. Ποιός έγγυάται δ τ ι ή β ενζίνη πού

ρανομία ά ντιπ αραθέτει έλά χισ τες σποραδικές δ ιώ ξε ις ( έ 

παραδίδουν τά Δ ιυ λισ τή ρ ια σ τις έ τ α ιρ ίε ς ε ίν α ι πάντα 96

χουμε περισσότερους άπό 6 μήνες νά διαβάσουμε κ ά τι σχε

όκτανίων;

τ ικ ό ) .

© A U T O B IA N C H I

συνιστα
moior
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Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ: ΜΙΑ ΔΑΠΑΝΗΡΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΣΚΟΠΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ_________________
"Ολες ο ΐ β ε ν ζίν ε ς ε ίν α ι ίδ ιε ς . Δέν ύπάρχει βενζίνη
shell

ή

bp

ή

mobil,

άλλά β ενζίνη άπό τά Δ ιυλισ τή ρ ια

Άσπροπύργου ή άπό τά Δ ιυ λισ τή ρ ια Βαρδινογιάννη κλπ.Κά
θε τόσο κάποια έ τ α ιρ ία πετρελαιοειδΩ ν προσθέτει στή βεν
ζ ίν η της έναν τίγ ρ η , γ ιά ν ’ άναλάβει στή συνέχεια κάποια
άλλη χάρη στό ε ιδ ικ ό πρόσθετο τής δ ικ ιά ς της β ενζίνη ς

Μιά εικόνα δέν όξίζει πάντα όσο 1.000 λέξεις.

νά κάψει τ ι ς τρ ίχ ε ς τής ουράς τοϋ τίγ ρ η πού έμειναν στή

Προσπαθήσαμε νά φωτογραφήσουμε στό χώρο έξω άπό τά Διυλιστήρια

μηχανή. Καί βέβαια τ ι ς έκ του ζωικού βασιλείου αύτές
ισ το ρ ίε ς πληρώνει ό καταναλωτής.
"Κάνουμε διαφ ήμιση", δήλωσε πρόσφατα δ πρόεδρος τής
γαλλικής

βρ,

" γ ια τ ί τό ίδ ιο κάνουν καί ο ί άνταγωνιστές

μας". Γ ι ’ αύτόν λοιπόν τό σοβαρό λόγο - χαρακτηριστικό

Άσπροπύργου τήν άπόδειξπ τού ότι όλες οΐ Βενζίνες είναι ίδιες.
Σ'ένα μεγάλο γήπεδο μπροστά άπό τις έγκαταστάσεις τών Διυλιστηρί
ων, Βυτιοφόρα δλων τών έταιριών πετρελαιοειδών φορτώνουν άπό τήν
ίδια δεξαμενή γιά νά μεταφέρουν Βενζίνη στά διάφορα πρατήρια.Εί
ναι ή μόνη φωτογραφία πού προλάβαμε νά πάρουμε πριν κινητοποιη
θούν οί άρχές άσφαλείας τών Διυλιστηρίων καί μάς... συλλάβουν λίγο-πολύ σάν κατασκόπους. Χωροφύλακας άγανακτισμένος - καί προφα

τοϋ ρόλου τής δ ια φ ή μ ισ η ς - έπιβαρύνθηκαν ο ί Γάλλοι τό

νώς έπηρεασμένος άπό τά λογοτεχνήματα κατασκοπείας τού προϊσταμέ

1972 μόνον περισσότερα άπό 500 έκατομ. δρχ. (Δέν έχουμε

νου του κ. Μπάλκου - μάς είπε δτι οί Ρώσοι έρχονται κάθε μέρα μέ

δυστυχώς πιό πρόσφατα σ το ιχ ε ία καί στάθηκε άδύνατο νά

μιά βαρκούλα καί φωτογραφίζουν τήν περιοχή! Τό έπεισόδιο έληξε έ-

άθροίσουμε τ ι ς δ ια φ η μ ισ τικ ές δαπάνες τών έταιριώ ν πετρε
λαιοειδών στήν ’ Ελλάδα).

κεί χωρίς νά δοθεί συνέχεια. ΣΤή φωτογραφία διακρίνονται τά Βυτι
οφόρα καί πίσω τους... όλα τά άμυντικά μυστικά τής χώρας. Δέν τά
βλέπετε;

Μετά τήν πρόσφατη ένεργειακή κρίση οί έταιρίες περι
ορίστηκαν (σέ πολλές χώρες ύποχρεώθηκαν μέ νόμο) στή
διαφήμιση κυρίως τών λαδιών τους, πού είναι έξ ίσου πα
ραπλανητική καί άσκοπη άφοϋ τά περισσότερα λάδια εύρείας κατανάλωσης βγαίνουν άπό τό ίδιο καζάνι.
Οί διαφ ημίσ εις τή ς β ενζίνη ς πήραν τώρα τήν μορφή συ
στάσεων. Ή ΠΕΖΩ συνιστά ESSO, ή ΡΕΝΩ ELF, ή ΣΙΤΡΟΕΝ
TOTAL,

ή ΣΙΜΚΑ

SHELL, ή ΦΟΡΝΤ Β .Ρ ., ή ΛΑΝΤΣΙΑ AGIP.

Καί φυσικά δλες αύτές τ ι ς "π ολύτιμες" συστάσεις πληρώ
ν ε ι - ποιός άλλος; - ό καταναλωτής.

ν ο ι, Διαφημιστές, καταγγέλονται ΕΠΩΝΥΜΑ κα ί ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕ
ΝΑ γ ιά σκανδαλώδεις προνομιακές μ ε τ α χ ε ιρ ίσ ε ις , προσβο
λή τής δημόσιας άνοχής, πράξεις τοϋ κοινού ποινικού δ ι 
καίου, έπιβουλή τής δημόσιας ύ ν εία ς , σκόπιμες παραπλα
ν ή σ εις, ΑΝΑΞΙ0ΠΙΣΤΊΑ. Κι αύτή άκόμα ή προσωπική πιά
στοιχειώδης ε ύ θ ιξ ία . . . άπουσιάζει.
Τά άποτελέσματα τής έρευνας αύτής άποκαλύπτουν μ ιά
τερ ά σ τια νοθεία 1 δ ισ . δρχ. Μέ τήν εύθύνη τών φυσικών
καί νομικών προσώπων τοϋ κυκλώματος θέλουμε νά έλπίζουμε δ τ ι θ ’ άσχοληθεί αύτή τή φορά ό Εισαγγελέας. Μένει ή

Ε ίν α ι χρήσιμο σάν έπίλογο νά έπισημάνουμε τήν ΚΑΘΟ

εύθύνη τής ’ Αγορανομίας. Ποιός θ ’ άσχοληθεΐ μ ’ α ύτήν;Π οι-

ΛΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ πού άντιμετώ πισε ή στήλη αυτή μ έχ ρ ι σή

ός θά τήν άναλάβει; Τ ί άλλο πρέπει νά γ ί ν ε ι γ ιά νά πα

μερα.

ρ α ιτη θ ε ί ένας ύπουργός στήν Ελλάδα; 1 δ ισ . δρχ. κύριε

'Υπουργοί, Δημόσιες ’ Ε π ιχ ειρ ή σ εις, "Εμόροι, Βιομήχα-

Παναγιωτόπουλε, δέν φ τά ν ε ι;

Ό Ά θ . Κανελλόπουλος καί ή MAZDA

Α Γ Ν Ο ΙΑ

Η Κ Ο Υ Τ Ο Π Ο Ν Η Ρ ΙΑ ;

Τόν
περασμένο
Νοέμβριο
(ΑΝΤΙ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΑΝΤΙ τεύ
χος 138) καταγγείλαμε τήν σκαν
δαλώδη προνομιακή μεταχείριση
τής MAZDA άπό τό Υπουργείο
Οικονομικών. Λάβαμε — μετά
άπό πέντε μήνες — καί δημο
σιεύουμε μιάν επιστολή τοϋ
Υπουργού τών Οικονομικών κ.
Άθαν. Κανελλόπουλου. Μέ τήν
επιστολή του αυτή, ό κ. Κανελ
λόπουλος όχι μόνον άφήνει άναπάντητη τήν ουσία τής καταγγε
λίας μας, άλλά άποδεικνύει κστήν προσπάθειά του νά μας πεί
σει ότι είναι άναρμόδιος — μιά

άνεπίτρεπτη
γιά
Υπουργό
άγνοια τοϋ νόμου πού άφορά μά
λιστα άμεσα τήν άσκηση τών άρμοδιοτήτων του.
• Τό γράμμα τοϋ Υπουργού
κ. Άθ. Κανελλόπουλου έχει ώς
εξής:

Κύριε διευθυντά,
’Απαντώντας σέ σχόλιο τοϋ
περιοδικού σας, πού δημοσιεύ
τηκε στό 138 τεύχος, μέ τόν τίτλο
«Ό κ. Άθαν. Κανελλόπουλος
προτιμά τή... ΜΑΖΝΤΑ» σάς
πληροφορούμε τά έξης:
1. "Οταν ψηφίστηκε ό Ν.

722/1977 «περί άπλουστεύσεως καί άνάγεται αποκλειστικά στήν
τής διαδικασίας χορηγήσεως τών άρμοδιότητα τού 'Υπουργείου
άδειών κυκλοφορίας καί μεταβι- Συγκοινωνούν καί όχι τού
βάσεως τής κυριότητος τών αυ 'Υπουργείου Οικονομικών.
3.
’Από τ’ άνωτέρω προκύπτει
τοκινήτων όχημάτων καί άλλων
τινών διατάξεων», δέν ήμουν δτι τά άναγραφόμενα περί σκαν
δαλώδους εύνοιας έκ μέρους μου
'Υπουργός τών Οικονομικών.
2.
'Ο άνωτέρω νόμος ρυθμίζει υπέρ μιας εταιρίας εισαγωγής
κυρίως θέματα τού Υπουργείου αυτοκινήτων, είναι κακόβουλα,
Συγκοινωνιών. Ειδικότερα, ό συκοφαντικά καί έν πάση περιτρόπος ύπολογισμοϋ τής ίπποδυ- πτώσει εκτός πάσης πραγματικύνάμεως ένός αύτοκινήτου, πού τητας’ ^
’ Μετά τιμής
όρίζεται μέ τό άρθρο 4 τού προαΆθαν. Κανελλόπουλος
ναφερόμενου νόμου καί άφορά
• Ό συνεργάτης μας Διοννδλα τά επιβατικά αυτοκίνητά, εί
ναι καθαρά μηχανολογικό θέμα σης Σκάίος άπαντά:
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Συμφωνούμε απόλυτα ότι ό
τρόπος υπολογισμού τής ΙΠΠΟ
ΔΥΝΑΜΗΣ κάθε αυτοκινήτου
είναι καθαρά
μηχανολογικό
θέμα. Μόνο πού δέν στηρίξαμε
όσα σάς καταμαρτυρούμε στόν
τρόπο υπολογισμού τής ΙΠΠΟ
ΔΥΝΑΜΗΣ, άλλά στόν σκανδα
λώδη τρόπο υπολογισμού τής
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
τών MAZDA πού έχουν κινητήρα
ΒΑΝΚΕΛ. "Αλλο τό ενα, άλλο τό
άλλο. Καί φαίνεται, κύριε Κανελλόπουλε, πώς δέν καταφέρατε
νά διευρύνετε μέ τήν ίδια επιτυ
χία πού διευρύνατε τήν πολιτική
σας συνείδηση καί τίς στοιχειώ
δεις γνώσεις πού απαιτούν οι αρ
μοδιότητες σας. Γιατί θά έπρεπε
τόσον καιρό στό 'Υπουργείο Οι
κονομικών νά είχατε μάθει δτι ή
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ κάθε αυτοκινή
του δέν έχει ΚΑΜΙΑ σχέση μέ
τήν ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΗ ' ΙΣΧΥ
του.
Απόδειξη:
Ή ίπποδύναμη τού VOLKS
WAGEN 1303 CABRIOLET εί
ναι 40 ίπποι DIN.
Ή φορολογήσιμη ισχύ του εί
ναι 11 άλογα.
Ή ιπποδύναμη τού VOLKS
WAGEN GOLF GTI είναι 110
ίπποι DIN (275% παραπάνω).
Ή φορολογήσιμη ισχύ του εί
ναι... πάλι 1 I άλογα.
Άλλά ούτε τόν νόμο 722/77
φαίνεται πώς δέν διαβάσατε
καλά. Μάς γράφετε: «...Ό ανω
τέρω νόμος ρυθμίζει κυρίως θέ
ματα τού 'Υπουργείου Συγκοινω
νιών. Ειδικότερα, ό τρόπος υπο
λογισμού τής ίπποδυνάμεως ενός
αυτοκινήτου, πού ορίζεται μέ τό
άρθρο 4 τού προαναφερομένου
νόμου...». Ό χι, κύριε 'Υπουργέ.
Μέ τό άρθρο 4 τού νόμου δέν

ορίζεται ό τρόπος υπολογισμού
τής'ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗΣ ένός αυ
τοκινήτου, άλλά ό τρόπος ύπολογισμού τής ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΗΣ
ισχύος του. Νά τί ορίζει επί λέξει
ό νόμος αυτός:
«Νόμος 722 τής 7/8.10.1977.
"Αρθρον 4. Καθορισμός φορολο
γήσιμου ισχύος. Διά τά, μετά τήν
έναρξιν ισχύος τού παρόντος, εκ
τού εξωτερικού είσαγόμενα καί
υπό τού Ο.Δ.Δ.Υ. ή υπό τών έν
Έλλάδι κατασκευαστών πώλο υ
μένα, ή φορολογήσιμος ισχύς,
καθορίζεται ώς τό γινόμενον τού
κνλινδρισμού τού οχήματος εις
κυβικά έκατοστά επί τόν συντε
λεστήν 0,007 διά τά έπιβατηγά
αυτοκίνητα καί 0,013 διά τάς μοτοσυκλέττας. Τυχόν προκύπτον
κλάσμα μονάδος μικρότερου μέν
τού ήμίσεος άμελείται, μεγαλύτε
ρου δέ ή ίσον στρογγυλάποιείται
εις τήν άμέσως μεγαλυ'ΰξραν ακέ
ραιον μονάδα».
Ό νόμος 722/77 λοιπόν ρυθμί
ζει —μεταξύ άλλων - τόν τρόπο
υπολογισμού τής φορολογήσιμης
ισχύος καί όχι τής ιπποδύναμης
κάθε αυτοκινήτου. Γι’ αυτή τή
ρύθμιση σάς καταγγείλαμε. Καί
τό γεγονός ότι δέν συντάξατε
εσείς τό νόμο (δέν γράψαμε που
θενά τό άντίθετο) δέν σάς άπαλλάσει τής ευθύνης, άφού εξακο
λουθείτε νά τόν διατηρείτε έν
ισχύει. Κάί ή ρύθμιση αυτή (ό
τρόπος υπολογισμού τής φορολο
γήσιμης ισχύος) δέν είναι βέβαια
«καθαρά μηχανολογικό θέμα»,
όπως μάς γράφετε, ούτε «τε
χνικό», όπως έγραψε ό Υ φυ
πουργός σας κ. Μποκοβός, άπαντώντας σέ σχετική μέ τό θέμα
αύτό ερώτηση στή Βουλή, τών
βουλευτών τού ΠΑΣΟΚ Δήμου

Μπότσαρη καί Άσημάκη Φωτήλα (3551, 13/12/1979).
Τό θέμα είναι φορολογικό καί
έπομένως σάς άφορά. Ά ν συμ
βουλευτείτε ένα λεξικό θά δείτε
καθαρά ότι φορολογήσιμος=ό
«προοριζόμενος είς φορολογίαν»
Τό γράψαμε καί μείς έξ ίσου κα
θαρά στήν «κακόβουλη, συκο
φαντική καί έν πάση περιπτώσει
εκτός πάσης πραγματικότητας»
έκείνη
ΑΝΤΙ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
(ΑΝΤΙ τχ. 138):
«...οι φορολογήσιμοι ίπποι δέν
είναι τεχνικό χαρακτηριστικό
κάθε αυτοκινήτου, άλλά 'ένας γε
νικότερος χαρακτηρισμός τής
άξίας του πού προσδιορίζει τήν
εισφορά, τά μηνιαία τέλη καί
τώρα τό τεκμαρτό φορολογητέο
εισόδημα στό όποιο άντιστοιχεϊ.
"Ετσι, μέχρι τό 1977 γιά τόν υπο
λογισμό τών φορολογήσιμων ίπ
πων τών αυτοκινήτων μέ κινη
τήρα ΒΑΝΚΕΛ, ό ονομαστικός
κυβισμός τους επιβαρυνόταν
κατά 50%. Τό MAZDA ήταν μέ
χρι τότε 12 φορολογήσιμων ίπ
πων.
Μέ τόν εμπνευσμένο νόμο
722/77 τό 'Υπουργείο Οικονομι
κών υποβιβάζει τούς φορολογή
σιμους ίππους τού MAZDA σέ 8.
Ή εισφορά του μειώνεται κατά
120.000 δρχ., τά μηνιαία τέλη
κατά 349 δρχ. καί τό τεκμαρτό
φορολογητέο εισόδημα κατά
200.000 <5ρχ.».
Δέν σάς άφορούν λοιπόν όλα
αυτά κύριε 'Υπουργέ τών Οικο
νομικών;
Κι ένώ έσείς υποβιβάζετε τήν
φορολογήσιμη ισχύ τού MAZDA
RX-7 άπό 12 σέ 8 φορολογήσι
μους ίππους, ό Άγγλος, ό Γάλ
λος, ό Ιταλός συνάδελφός σας, ή

είναι άποτέλεσμα τής συμπα
ράστασης τών φίλων άναγνω·
στών του καί τής άκούραστης
συμβολής τών συνεργατών του.
Τό «ΑΝΤΙ» είχε μόνον αύτούς
τούς άποκλειστικούς συμπαρα
στάτες. Μέ αύτούς τούς φίλους
καί αύτούς τούς συνεργάτες θά
μπορεί πάντα νά προχωρά καί
νά στερεώνεται.
★

Τό «ΑΝΤΙ» πού κρατάτε στά
χέρια σας έχει τόν άριθμό 150.
Ή συνεχής καί τακτική κυκλο
φορία του γιά έξι χρόνια τώρα,

★

★

Μέ τήν εύκαιρία τής συμπλή
ρωσης τού 150ου τεύχους, τό
«ΑΝΤΙ» προσφέρει μιάν εύκαι
ρία γιά γνωριμία μέ νέους φί
λους, γνωριμία πού θά βοηθή
σει καί τό περιοδικό.
Έ τσ ι, άπό σήμερα καί γιά ενα
15ημερο, όσοι εγγράφουν νέοι

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Ο ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ
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F.I.A. (Διεθνής 'Ομοσπονδία
Αυτοκινήτου) χαρακτηρίζουν τό
ίδιο αυτοκίνητο 16 φορολογήσι
μων ίππων, μέ άποτέλεσμα στήν
Αγγλία, π.χ., τό αυτοκίνητο αύτό
νά στοιχίζει όσο μιά ΠΟΡΣΕ 924
ή ένα BMW 323ί πού έχουν στήν
Ελλάδα διπλάσια τιμή άπό τό
MAZDA RX-7.
Έτσι λοιπόν άν δέν ευνοείτε
σκανδαλωδώς καί προνομιακά
μιά συγκεκριμένη (καί μόνη)
άντιπροσωπεία έσείς, τότε άσφαλώς όλοι οΐ άλλοι Ευρωπαίοι συ
νάδελφοί σας θά έχουν τουλάχι
στον...
προσωπικά
μέ
τή
MAZDA, γιά νά τή χαντακώ
νουν, φορτώνοντάς της 16 φορο
λογήσιμα άλογα.
Καί είναι χαρακτηριστικό καί
τής σκανδαλώδους εύνοιάς σας,
άλλά καί τής προκλητικότητας
τών εύνοουμένων σας, ό τρόπος
πού οί ίδιοι - έκθέτοντάς σας καί
έπιβεβαιώνοντάς μας —διαφημί
ζουν όσα κατά σκανδαλώδη
τρόπο τούς παραχωρήσατε.
Νά, τό διαφημιστικό μήνυμα
τής MAZDA: «ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙ
ΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΩ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΦΟΡΩΝ». Δέν σάς
άφορούν, λοιπόν, κύριε 'Υπουργέ
τών Οικονομικών οί νέοι φόροι ή
μήπως δέν είναι σκανδαλώδης ή,
λόγω άκριβώς τών νέων φόρων,
δυνατότητα πού παρέχεται σέ μιά
συγκεκριμένη (καί μόνη) άντιπροσωπεία νά πουλά τά αυτοκί
νητά της σέ ειδικές τιμές στήν
Ελλάδα;
Νά μάς γράφετε πάντως. Σάς
διαβάζουν τουλάχιστον 50.000
«κατασκευαστές κοινής γνώμης»
πού είναι άμφίβολο άν θά συναν
τούσαν ποτέ τήν πρόζα σας κά
που άλλού.

συνδρομητές ή όσοι άπό τούς
παλιούς θά άνανεώσουν τίς
συνδρομές τους, θά έχουν μιάν
έκπτωση πάνω άπό 10%.
Δηλαδή, ή έτήσια συνδρομή,
γίνεται άπό 640 δρχ., 560 δρχ.,
καί ή έξάμηνη άπό 320 δρχ. γί
νεται 280 δρχ.
Καί αύτό γιά τίς συνδρομές
καί τίς σχετικές έντολές πού θά
σταλούν μέχρι τίς 10 τού Μάη.
Μήν άμελήσετε αύτή τήν εύ
καιρία πού άμοιβαϊα έξυπ ηρετεί
καί σάς καί τό περιοδικό.
Σ τείλτε τήν έντολή σας καί τό
έμβασμα μέχρι τίς 10 τού Μάη
στή διεύθυνση:
Περιοδικό «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60
Αθήνα (Τ.Τ. 601)
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Ελληνική

Α εροπορική

Β ιομηχανία

ηΕ
.Α
.Β
.
στα νύχια
του ρεπόρτερ

της ΛΟΚΧΗΝΤ

ΣΤΙΣ 18 Δεκεμβρίου 1979, παρουσία τού
Πρωθυπουργού, τού Προέδρου τής Βουλής, τού
Υ πουργού Άμύνη'ς, τής ηγεσίας Ενόπλων Δ υ 
νάμεων καί πλήθους άλλων επίσημων, έγιναν τά
επίσημα εγκαίνια τής Ελληνικής =Αεροπορικής
Βιομηχανίας (ΕΑΒ) στην Τανάγρα Βοιωτίας. 'Ο
πρόεδρος τού Δ ιοικητικού Συμβουλίου κ. Τάσων
Στράτος (άδελφός τού άλλου βασιλικού άνδρός
καί ύπουργού ’Εσωτερικών), μιλώντας πρός τούς
επισήμους, τόνισε ότι ή βιομηχανία ιδρύθηκε «...
π ρός χόν σ κοπόν όπω ς καλύψ ει χάς εθνικός
ά νά γκα ς εις άεροδιασχημικάς συσκευας με
οικονομικά καί χεχνικά ώφέλη διά χήν χώ ραν
Η ΜΙΚΡΗ ιστορία τής ΕΑΒ δικαιολο
γεί τήν πρόβλεψη ότι δεν θά άργήσει νά
μοιάσει μέ ο,τι ισχύει μέχρι σήμερα γιά
τίς περισσότερες κρατικές δραστηριότη
τες.
ΜΕ ΤΟΝ Νόμο 43/3-5-75 έγκρίθηκε ή
σύσταση «Εθνικής Βιομηχανίας "Αερο
πορικού 'Υλικού» (EBAY), πού άργότερα μετονομάστηκε σέ «Ελληνική ’Αε
ροπορική Βιομηχανία» (ΕΑΒ), υπό
μορφή ’Ανώνυμης Εταιρείας μέ μετό
χους τό Ελληνικό Δημόσιο καί τήν
ΕΤΒΑ. Ό Νόμος τήν χαρακτήριζε σάν
«ίόιατέρας σημασίας όιά τήν Εθνικήν
Οικονομίαν». Προέβλεπε τούς κανόνες
καί τό πλαίσιο ίδρυσης καί λειτουργίας
της καί εξουσιοδοτούσε τούς Υπουρ
γούς Συντονισμού, Άμύνης καί Οικονο
μικών νά προβαίνουν στήν υπογραφή
των άπαιτούμενων σχετικών συμβάσεων
γιά τήν άνάθεση εργασιών, έργων, υπη
ρεσιών, κλπ. σέ άλλοδαπά ή ήμεδαπά
φυσικά καί νομικά πρόσωπα.
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τήν παρ. 3 τού άρθρου
2 τού Ν. 43 οί ύπογραφόμενες συμβάσεις
ισχύουν πάραυτα «... μή χρήζονσαι νο
μοθετικής κνρώσεως, ουδέ όημοσιεύσειυς
εις τήν εφημερίδα τής Κυβερνήσεως».
ΜΕ ΒΑΣΗ αύτή τή δικαιοδοσία, ΰπογράφηκε στις 26 Νοεμβρίου 1975 σύμ
βαση τού Ελληνικού Δημοσίου έκπρο20

καί άφεχέρου δέ νά έπεκχείνει χήν π είρα χής χώ 
ρας εις χό σοβα ρόν π εδίον χής άεροδιασχημικής
χεχνολογία ς εις διεθνές επ ίπ εδον».

ΑΠ Ο τότε όμως, ή κυβέρνηση φροντίζει έπιμελώς νά άποκρύπτει τήν πραγματικότητα πού
επικρατεί στήν ΕΑΒ. °ίΟλα τά ζητήματα λειτουρ
γίας τά διαχειρίζονται ξένοι. ’Επικρατεί καθε
στώς ήμετερισμού στήν άντιμετώπιση τού
προσωπικού. Ο ί υφιστάμενες δυνατότητες σέ
έμ-ψυχα, άλλά καί ύλικά μέσα ύποχρησιμοποιούνται. Δημιουργούνται έτσι σοβαρές πιά
άμφιβολίες αν θά εκπληρωθούν ποτέ οι «μεγα
λόπνοοι στόχοι».

σωπουμένου άπό τούς τότε 'Υπουργούς
Συντονισμού, Άμύνης καί Οικονομικών
κ.κ. Παπαληγούρα, Άβέρωφ καί Δεβλέτογλου, πού ανέθετε στήν Λόκχηντ Αίρκράφτ Ίντερνάσιοναλ Α.Ε. τήν κατα
σκευή καί λειτουργική διεύθυνση τής
ΕΑΒ. Ή σύμβαση, πού έχει κρατηθεί
μυστική ακόμα καί άπό τήν Ελληνική
Βουλή, είναι διάρκειας 15 έτών, καλύ
πτοντας τήν «περίοδο κατασκευής» (2
1/2 έτη) καί μιά «περίοδο λειτουργίας»
12 1/2 έτών.
Η ΛΟΚΧΗΝΤ, γνωστή στήν παγκόσμια
κοινή γνώμη άπό τίς «άπλόχερες» δωρο
δοκίες ανώτατων παραγόντων διαφόρων
κρατών (’Ολλανδία, ’Ιταλία, κλπ.), είσέδυσε έτσι μέ τήν Σύμβαση τής
26/11/75 στόν νευραλγικό τομέα τής
συντήρησης, έπισκευής καί μερικής ή
ολικής κατασκευής άεροπλάνων τής Πο
λεμικής καί Πολιτικής Ελληνικής ’Αε
ροπορίας.
Η ΣΥΜΒΑΣΗ τού 1975 άποτέλεσε μιά
άπλή άναθεώρηση τής Σύμβασης πού
είχε υπογράψει ή Χούντα μέ τή Λόκχηντ,
συμμορφούμενη μέ τίς χρυσοφόρες ύποδείξεις τού «συμμαχικού παράγοντα».
Τά σκάνδαλα πού συνδέονται μέ τήν
πρώτη Σύμβαση είχε άποκαλύψει έκτεταμένα τό ΑΝΤΙ στά τεύχη 54, 55 καί 58
τού 1976. "Εγιναν τότε έπεριοτήσεις πρός
τούς αρμόδιους υπουργούς, άλλά ή ύπό-

θεση σκεπάστηκε κάτω άπό τά πέπλα
τού «έθνικού απορρήτου» μέ μιά βια
σύνη πού πρόδιδε τουλάχιστο ταραχή...
Η ΕΥΝΟΪΚΗ μεταχείριση μιας πολυε
θνικής εταιρείας δέν άποτελεί έξαίρεση.
άλλά μάλλον κανόνα, γιά τήν Ελλάδα, άν
σκεφτεί κανείς τά σκανδαλώδη πλαίσια
πού προβλέπει ό νόμος 2687/53 γιά τήν
εισαγωγή καί έγκατάσταση τών ξένων
κεφαλαίων. Ή σύμβαση όμως μέ τήν «έν
πολλαίς άμαρτίαις» Λόκχηντ άφορά ένα
ζωτικό τομέα γιά τήν έθνική μας άσφάλεια. Καί γι’ αυτό τό λόγο άξίζει τόν
κόπο νά άσχοληθοΰμε κάπως ειδικότερα
μαζί της.

Πώς διοικεϊται ή ΕΑΒ
Ο ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ νόμος 43/75 προβλέ
πει τήν σύσταση Διοικητικού Συμβου
λίου μέ έννέα μέλη, πού «... οπωσδήποτε
δέον νά τυγχάνουν τής εγκρίσεως τών
υπουργών Συντονισμού καί ’Εθνικής
Άμύνης παρεχομένης διά κοινής πράξεως αυτών», ενώ «... τέσσερα έκ τών με
λών τού Δ.Σ. ορίζονται ύπό τού Υπουρ
γού ’Εθνικής Άμύνης δι’ άποφάσεως
αυτού». Άλλά, ένώ τό Δ.Σ. άσκεί τήν
γενική έποπτεία καί παίρνει τίς άπαιτούμενες, κάθε φορά, αποφάσεις δέν έχει
καμιά δυνατότητα συνεχούς παρέμβασης
καί έλέγχου στή λειτουργία τής ΕΑΒ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 τής Σύμβασης μέ την
Λόκχηντ προβλέπει ενα λειτουργικό
σχήμα μέ Γενικό Διευθυντή (General
Manager) καί βοηθό Γενικό Διευθυντή
(Assistant General Manager) επικεφαλής
τεσσάρων άλλων, πού είναι:
• Ό Τεχνικός Διευθυντής (Technical
Director Base Manager).
• Ό Διοικητικός Διευθυντής (Admi
nistrative).
• 'Ο Διευθυντής Υπηρεσιών Προ
σωπικού (Staff Services).
• Ό Διευθυντής (Marketing).
ΤΑ ΑΤΟΜΑ, γιά τίς παραπάνω θέ
σεις, μπορούν νά προέρχονται άπό
όποιαδήποτε χώρα, χωρίς περιορισμό·
έπιλέγονται, ελέγχονται γιά την κατάρ
τισή τους καί διευθύνονται άπό τήν
Λόκχηντ! Τό Δ.Σ. μπορεί μόνο νά διατυ
πώσει αντιρρήσεις γιά τό πρόσωπο τού
Γενικού Διευθυντή, άλλά ή ενδεχόμενη
επιλογή νέου θά γίνει πάλι άπό τήν Λόκ
χηντ.
ΣΤΗΝ παρ. 5 τού ίδιου άρθρου ή
Λόκχηντ αναλαμβάνει τήν ευθύνη νά
έπανδρώσει δλες τίς αναγκαίες όργανικές θέσεις-κλειδιά, πού ή Σύμβαση
προεκτιμούσε περί τίς 15, μέχρις οτου
βρεθεί κατάλληλα έκπαιδευμένο ελλη
νικό προσωπικό γιά νά τίς καταλάβει. Σέ
όποιαδήποτε περίπτωση όμως ή Σύμ
βαση επιφυλάσσει τίς θέσεις τού Γενικού
Διευθυντή, τού Διευθυντή Marketing καί
τού Διευθυντή Έπιθεωρήσεως στην
άποκλειστική ευθύνη τής Λόκχηντ γιά
ολόκληρη τή συμβατική περίοδο λει
τουργίας.
Η ΠΛΗΡΩΜΗ τού προσωπικού πού
ορίζει ή Λόκχηντ δέν γίνεται άπ’ ευ
θείας, άλλά μέσω τής Εταιρείας, στην
όποια καταβάλλει τούς μισθούς τό Ε λ 
ληνικό Δημόσιο, ένώ παράλληλα πρέπει
νά φροντίζει γιά τήν μεταφορά καί τήν
διαμονή του. (Τό χαμηλότερο ενοίκιο
πού πληρώνει γιά ξένους είναι 30.000
δρχ·)·
ΤΥΠΙΚΑ, ό Γενικός Διευθυντής δέν
έχει δικαίωμα ψήφου στό Δ.Σ., άν δμως
τό τελευταίο αποφασίσει διαφορετικά
άπό τήν εισήγηση ή τίς υποδείξεις του,
τότε σύμφωνα μέ τό άρθρο 6 παρ. 1, ή
Λόκχηντ άποδεσμεύεται άπό τίς συ
νέπειες των αποφάσεων.
Η ΛΟΓΙΚΟΦΑΝΗΣ αυτή ρήτρα στήν
πράξη οδηγεί άντικειμενικά στή συστη
ματική συμμόρφωση μέ τίς υποδείξεις
τής Λόκχηντ, κάθε φορά πού θά έπισείεται τό βέτο «τής μή ευθύνης» γιά τίς
συνέπειες των άντίθετων άποφάσεων. 'Ο
πλήρης έλεγχος πού άσκεί
ή Λόκχηντ
πάνω στήν Διεύθυνση τής ΕΑΒ άποτελεϊ, όπως είναι φυσικό, «γερό χαρτί» σέ
όποιαδήποτε διαφωνία.
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ πού άπασχολεϊ ή
Λόκχηντ στήν ΕΑΒ άνέρχεται (Δελτίο
ΕΑΒ 21/12/79) σέ 97 άτομα, έξι φορές
δηλαδή περισσότερα άπ’ όσο πρόβλεπε ή
Σύμβαση.
ΑΞΙΖΕΙ νά σημειωθεί δτι ό πρώτος

ΣΤΡΑ ΤΟ Λ Ο ΓΙΚ Η

ΚΑ ΓΑ ΣΤΑ ΣΙΣ

:

ΗΜ ΕΡ.

ΚΑΤΑΤΑ = ΕΠΣ

Η Μ ΕΡ.

ΑΠΟΛΥΣΕΓ

Ο έλεγχος τών φρονημάτων των προσλαμβανομένων υπαλλήλων στήν ΕΑΒ, διατυπώνεται ίσως κομψό
τερα άπ' 'ότι στις παλιότερες εποχές, διατηρεί δμως όλο τόν προκρούστειο εξοπλισμό τής λεγάμενης
«έθνικοφροαύνης» γιά νά αποκλείει 'όσους έχουν ύπερασπιστεί τή Δημοκρατία νά εισέλθονν ατά άδυτα
τών «εθνικών απορρήτων» πού διαχειρίζονται ή Λόκχηντ, ή Γονεατιγκχάονζ, ή Τζένεραλ Έλέκτρικ κ.ά.
Ή άγγλική διατύπωση s e c u rity check (έλεγχος άσφαλείας) δεν αφήνει κανένα περιθώριο γιά τό πώς
εννοούν τόν «έλεγχο τού ιστορικού » οί ιθύνοντες τής ΕΑΒ. Κι α ν τύχει βέβαια καίξεφύγει κανείς «άνεκδήλωτος» υπάρχει πάντα ή ασφαλιστική δικλείδα τών απολύσεων «λόγω επαγγελματικής άνεπαρκείας»...

Η ΑΝΤΙΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ή πρόσφατη προσπάθεια σύστασης σωματείου τών έρχαζομένων στήν ΕΑΒ έχει
προκαλέσει τήν πανικόβλητη αντίδραση τής Διοίκησης. Ή συνδικαλιστική οργάνωση
τών έργαζομένων θά άποτελέσει ενα Ισχυρό έμπόδιο στήν αυθαίρετη καί άνεξέλεγκτη
τακτική πού έφαρμόζει ή Διοίκηση έναντι τού προσωπικού, ένώ ταυτόχρονα θά μπο
ρούσε νά σταθεί άνασχετικός παράγοντας στίς μεθοδευμένες έπιδιώξεις πού θέλουν
νά καθηλώσουν τήν ΕΑΒ στό έπίπεδο μιάς έπισκευαστικής μονάδας πλήρως έλεγχόμενης άπό τήν τεχνολογία καί τίς θελήσεις τής Λόκχηντ.
Ή Διοίκηση τής ΕΑΒ προσπάθησε μέ κάθε τρόπο νά ύπονομεύσει τήν προσπάθεια
τής συνδικαλιστικής έκφρασης τών έργαζομένων μέ μιά τακτική, πού δέν συνιστά, βέ
βαια καμιά πρωτοτυπία, άν σκεφτεί κανείς άνάλογες άντιδράσεις πού έχει καθοδηγή
σει ό «κυβερνητικός συνδικαλισμός», τής νεοδημοκρατικής μας πολιτείας.
Μόλις κυκλοφόρησαν μέ χίλιες προφυλάξεις (λές καί ζούμε σέ δικτατορία) μερικές
προκηρύξεις πού καλοϋσαν τό προσωπικό νά συνδικαλιστεί, άσκώντας τό δικαίωμα
πού τού παρέχει τό Σύνταγμα, έξαπολύθηκε μιά πρωτοφανής κινητοποίηση τού Τμή
ματος Άσφαλείας καί έπικράτησε ένα βαρύ κλίμα «άστυνομοκρατίας» μέσα στήν ΕΑΒ.
Παρ’ όλα αύτά ή πρωτοβουλία συνδικαλιστικής έκφρασης κατάφερε νά συγκεντρώ
σει άνω τών 140 ύπογραφών, πού έχουν ήδη κατατεθεί στό Πρωτοδικείο θηβών γιά
σύσταση Σωματείου. Ή Διοίκηση έκανε τότε κίνηση άντιπερισπασμού, προωθώντας
τήν ίδρυση έγκάθετου Σωματείου μέ τήν έπωνυμία «Σωματεΐον ’Εργατών, Τεχνικών,
Υπαλλήλων ΕΑΒ». Τόν άντιπερισπασμό άνάλαβαν νά πραγματοποιήσουν «άνθρωποι
έμπιστοσύνης» τής Διοίκησης, πού άμως είτε άπό υπερβολική βιασύνη, είτε άπό τήν...
βαθιά γνώση πού φαίνεται νά έχουν περί συνδικαλισμού, κατάθεσαν αίτηση μέ είκοσι
μόνο ύπογραφές καί ή προσφυγή τους είναι έτσι παράτυπη, άφού δέν συγκεντρώνει
τίς άπαιτούμενες άπό τό νόμο 21 υπογραφές.
Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια νά καμφθεί τό φρόνημα τών έργαζομένων μέ τήν
άπειλή καί τήν πραγματοποίηση άπολύσεων γιά όσους συντάσσονται μέ τήν πρωτο
βουλία ίδρυσης αύτόνομου Σωματείου. Μόνο τήν περασμένη έβδομάδα (άπό 14 έως
18/4/80) άπολύθηκαν περί τούς 70 έργαζόμενους, οί περισσότεροι άπό τούς όποιους
είχαν ύπογράψει τήν αίτηση στό Πρωτοδικείο.
Στά έπιτελεία τής έργοδοτικής αύτής τρομοκρατίας βρίσκονται άτομα μέ «λαμπρές»
έπιδόσεις στόν ίδιο τομέα κατά τό παρελθόν, άπως γιά παράδειγμα Η. Βαρζάκας καί Α.
Σκιαδάς,προσωπάρχης καί βοηθός προσωπάρχη άντίστοιχα στήν ΕΑΒ, πού είχαν παίξει
σημαντικό ρόλο καί στήν πρίν λίγα χρόνια άπεργία προσωπικού τής ITT, όπου κατείχάν
καί τίς ίδιες θέσεις (!).
Ή Διοίκηση τής ΕΑΒ φαίνεται πώς πολλά θά έχει νά φοβηθεί, άν έπιτραπεΐ στό
προσωπικό νά διεκδικήσει συλλογικά τά δικαιώματα καί τίς άπαιτήσεις του, καί θεωρεί
θεμιτό κάθε μέσο γιά νά τό έμποδίσει, είναι όμως άμφίβολο πιά άν θά τά καταφέρει
μπροστά στήν άποφασισμένη θέληση τής συντριπτικής πλειοψηφίας τών Ελλήνων έρ
γαζομένων νά προχωρήσουν...
Συστατική επιστολή πού δόθηκε άπό τήν Διοίκηση τής ΕΑΒ περιγράφει μέ άφθονους επαίνους «τά
εξαίρετα επαγγελματικά προσόντα», «τήν ευχάριστη προσωπικότητα» καί «πνεύμα συνεργασίας» τής
άπολυμένης υπαλλήλου. Λίγο άργότερα ό υφυπουργός Ά μύνης ισχυριζόταν στή Βουλή πώς οί απολύσεις
γίνονται «δY επαγγελματικήν άνεπάρκειαν». Ά λλά τότε, πώς είναι δυνατό ό διευθυντής τού τμήματος,
όπου εργαζόταν «ή αξιόπιστος καί νόμιμόφρων επάλληλος» νά εκφράζει τή βαθιά λύπη πού τού προκαλεί ή άπομάκρυνσή της άπό τήν εταιρεία;
Tanagra 10 O ctober 1979

TO WHOM IT HAY CONCERN
This is to c e r t i f y th a t Miss
was employed by th e
HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY d u rin g the p e rio d 12 December 1977
to 14th J u ly 1979.

Π -30-79-10016

As a c l e r k - t y p i s t f o r the A i r c r a f t Depot she perform ed a l l her
assigned ta s k s in an o r d e r ly and e f f i c i e n t mann e r. I n a d d itio n
to h e r high p ro fe s s io n a l q u a lif ic a t io n s , Miss
w illin g n e s s
to a s s is t and her p le a s in g p e r s o n a lity were h ig h ly in s tru m e n ta l
in m a in ta in in g a harmonious atmosphere w it h in th e Department.
As the Manager o f the A i r c r a f t Depot I was aware o f , and impressed
w it h . Miss M B ' s perform ance. She was a com petent, r e lia b le
and lo y a l employee, and her d is a s s o c ia tio n w ith th is Company was
viewed w ith r e g r e t.
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F.“ )(. F risch e
A i r c r a f t Depot Manager

Γενικός Διευθυντής τής ΕΑΒ κ. Fred
Mayer εκλέχτηκε πριν λίγους μήνες
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
τής Λόκχηντ. Σημερινός Γενικός Διευ
θυντής τής ΕΑΒ είναι ό ’Αμερικανός Η.
Mack.
ΕΚΤΟΣ άπό τήν Λόκχηντ, ολιγάριθμο
αλλοδαπό προσωπικό είναι τοποθετη
μένο στήν ΕΑΒ άπό τίς εταιρείες Austin
(16 άτομα,), Westinghouse (18 άτομα),
General Electric ( 130) καί SNECMA (4),
πού έχουν άναλάβει διάφορους τομείς
τής κατασκευής ή τής λειτουργίας τού
εργοστασίου.

Ελληνικό προσωπικό
Η «ΠΟΛΙΤΙΚΗ» πού άκολουθείται
στήν πρόσληψη τού προσωπικού στήν
ΕΑΒ μπορεί νά χαρακτηριστεί, τουλάχι
στον, σάν αλλοπρόσαλλη.
ΚΑΤΑΡΧΗΝ, στή Σύμβαση Δημοσίου-Λόκχηντ υπολογιζόταν, κατ' εκτί
μηση (άρθρο 7, §7), ότι γιά τή λειτουρ
γία τού έργοστασίου σέ μιά βάρδια
άπαιτούνται κατά μέσο όρο 3.000.000
ώρες εργασίας έτησΐως. Θεωρώντας ότι
ένας εργαζόμενος παρέχει περί τίς 2.000
ώρες εργασίας τό χρόνο, (χωρίς συνυπολογισμό των δυνητικών υπερωριών) θά
έπρεπε νά αναμένεται ένα προσωπικό
τής τάξεως τών 1.500, ενώ αισίως έχει
φτάσει τούς 2.227 (στοιχεία 21/12/79),
ύπερβαίνοντας κατά 50% τίς συμβατικές
εκτιμήσεις.

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ τού προσωπικού
άρχισε μέ πολύ θεαματικό τρόπο, όταν ό
κ. Ίάσων Στράτος ανάγγειλε τήν «εξόρ
μηση» εντοπισμού Ελλήνων ειδικών
στήν αεροπορική βιομηχανία πού έργάζονται στήν Ελλάδα ή τό εξωτερικό
(Βήμα, 23 Σεπτεμβρίου 1977). Γιά τούς
"Ελληνες επιστήμονες τού εξωτερικού ό
νόμος 43/75 περιείχε «δελεαστικές» δια
τάξεις, παρέχοντάς τους τήν προνομιακή
μεταχείριση τού αλλοδαπού προσωπικού
(έξοδος συναλλάγματος, χρήση ξένου
άριθμού αυτοκινήτου, κλπ.).
ΠΟΛΥ γρήγορα όμως κόπασε ό ζήλος
τής «μετακλήσεως Ελλήνων εγκεφά
λων». ’Αρκετοί άπ’ όσους πίστεψαν τό
κάλεσμα τής παλινόστησης άναγκάστηκαν νά παραιτηθούν ή απολύθηκαν αδι
καιολόγητα, ενώ τίς ύψηλόμισθες θέσεις
τών ειδικών άρχισαν νά καταλαμβάνουν
σωρηδόν στρατιωτικοί συνταξιούχοι,
προερχόμενοι κυρίως άπό τήν Σχολή Τε
χνικών Ύπαξιωματικών ’Αεροπορίας
(ΣΤΥΑ) καί τή Σχολή Μηχανικών ’Αε
ροπορίας (ΣΜΑ). Γιά τήν κάλυψη τού
άπαιτούμενου προσωπικού έχει υιοθετη
θεί ή κατ’ έπιλογή άπορρόφηση τού
προσωπικού τού Κρατικού ’Εργοστα
σίου ’Αεροπλάνων (ΚΕΑ) μέχρι καί πο
σοστού 60%, πράγμα πού θά οδηγήσει
όμως στήν ύπολειτουργία καί ίσως στό
κλείσιμό του.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ή ΕΑΒ καταφεύγει
στήν αβασάνιστη πρόσληψη άλλοδαπού

προσωπικού, πέρα άπ’ ό,τι άπασχολεϊ ή
Λόκχηντ, γιά θέσεις, όπου δύσκολα θά
μπορούσε νά άποδειχτεί ή έλλειψη
προσφοράς ικανών Ελλήνων.
ΕΝΑ σημαντικό χαρακτηριστικό πού
παρουσιάζει ή ΕΑΒ είναι ή μεγάλη κινη
τικότητα προσωπικού πού. όπως είναι
φυσικό, επηρεάζει τήν άποτελεσματικότητα καί τήν όργάνωση τής παραγωγής.
Ό ίδιος ό κ. Α. Άβραμίδης δήλωσε, πώς
μέχρι τώρα άπό τήν ΕΑΒ έχουν φύγει
248 άτομα, δηλαδή ποσοστό 12% τού
συνολικού προσωπικού.
ΑΠ’ ΑΥΤΟΥΣ άρκετοί παραιτήθη
καν, ένώ έχουν άπολυθεϊ 200περίπου
εργαζόμενοι. Ό υφυπουργός Άμύνης,
άπαντώντας σέ σχετική έπερώτηση είχε
δηλώσει πώς «... άπελνθησαν... όΓ επαγ
γελματικήν άνεπάρκειαν», άλλά ό ισχυ
ρισμός αυτός στερείται, τουλάχιστον,
πειστικότητας, άπό τή στιγμή πού μερι
κοί άπ’ αυτούς έπαναπροσλήφθηκαν,
ένώ σέ πολλούς άλλους έχουν δοθεί συ
στατικές επιστολές μέ θερμά λόγια γιά τά
προσόντα τους.
ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ γίνονται είτε γιά νά
κενωθούν θέσεις, ώστε νά τίς καταλά
βουν πρόσωπα τού στενού περιβάλλον
τος τών ισχυρών τής ΕΑΒ, είτε έπειδή
άρκετοί εργαζόμενοι δέν είναι διατεθει
μένοι νά υπαχθούν στίς δη μιουργούμενες
«κλίκες». Οί εκτεταμένες προσλήψεις
προσωπικού πού κατάγεται άπό τό
’Αγρίνιο, δέν θά πρέπει νά θεωρηθούν
συμπτωματικές... άν μάλιστα θυμηθούμε

Ε Ν Α Σ Α Μ Ε Ρ ΙΚ Α Ν Ο Σ Λ Ο Χ ΙΑ Σ ΠΟ Υ ΞΕ ΡΕΙ ΠΟ ΛΛΑ.

Ό κ. John Reeves υπηρε
τούσε μέ τό βαθμό Λοχία στήν
USAF (’Αμερικάνικη 'Αεροπο
ρία), άπ’ όπου καί συνταξιοδοτήθηκε.
’Αναζητώντας δουλειά στήν
'Αμερική, άφοϋ βγήκε στήν
σύνταξη, κατάληξε νά κάνει
τόν κιθαρίστα στό συγκρότημα
τού Johny Cass, μέχρι πού τό
1977 προσλήφθηκε σάν buyer
(άγοραστής) τού Τμήματος
Προμηθειών τής
Ελληνικής
Αεροπορικής
Βιομηχανίας.
'Επειδή ό Reeves έχει παντρευ
τ ε ί μέ Έλληνίδα προσλήφθηκε
στήν ΕΑΒ σάν "Ελληνας καί όχι
σάν άλλοδαπός, άλλά αύτό δέν
τόν έμπόδισε νά άγοράσει
πέρσι άπό τήν Γερμανία αύτοκίνητο πού τό κυκλοφορεί μέ
χρι σήμερα μέ ξένο άριθμό καί
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νά διατηρεί σάν Άμερικάνος
στρατιωτικός συνταξιούχος τά
δικαιώματα
άφορολόγητων
προμηθειών άπό τά καταστή
ματα Ρ-Χ (Πι-Εξ) τής άμερικάνικης άποστολής.
Ή άπόδοσή του στό Τμήμα
Προμηθειών τής ΕΑΒ ήταν τέ 
τοια πού τό 1978 ζήτησε τήν
άπομάκρυνσή του ό Διευθυν
τής τού Τμήματος κ. Μαγκλάρας. Έ τσι τοποθετείται στό
Τμήμα 'Εφοδιασμού τής ΕΑΒ,
άλλά έπειτα άπό λίγο καί ό τότε
τμηματάρχης αύτοϋ τού τμή
ματος κ. Οίκονόμου ζητά νά
φύγει.
Α ντίθετα άπ’ ότι θά περίμενε
κανείς, ό τ. λοχίας Reeves
προάγεται τόν 'Οκτώβριο τού
1978 στόν βαθμό τού Supervi
sor (έπιθεωρητή) στό τμήμα
RPC (Έλεγχος έπισκευασίμων
τμημάτων) τής ΕΑΒ, ξαναπροάγεται σέ τμηματάρχη καί λίγο
άργότερα
γίνεται
Master
Scheduler ('Υπεύθυνος Προ
γράμματος). Γιά παραπέρα, με
θοδεύεται ή προαγωγή του σέ
Βοηθό τού ’Αμερικανού Διευ
θυντή τού Τμήματος
Pro
duction Control (Έλεγχος Παρα
γωγής).

Στό τμήμα RPC είχε ύφιστάμενο "Ελληνα διπλωματούχο
άεροναυπηγό μέ μεταπτυχια
κές σπουδές, πού τόν ύποχρέωνε συχνά σέ άσχετες μέ
τήν είδικότητά του χειρωνακτι
κές έργασίες, ώσπου τόν άνάγκασε σέ παραίτηση.
Διαδίδει μέ έπαρση ότι ή γυ
ναίκα του διατηρεί στενή φιλία
μέ τή γυναίκα τού Διευθυντή
Προσωπικού τής ΕΑΒ κ. Γεωργίου, ένώ γιά τόν έαυτό του
έπικαλείται σχέσεις μέ στρατη
γούς καί άλλους ύψηλά Ιστάμενους.
*0 τ. λοχίας Reeves, πού ό
γυιός του ύπηρετεΐ στήν άμερικάνικη βάση τής USAF στή
Δυτ. Γερμανία, άπασχόλησε καί
τήν Βουλή τών Ελλήνων, όταν
έπερώτηση τής κ. Β. Τσουδερού ζήτησε νά πληροφορηθεί
τήν σκοπιμότητα τής πρόσλη
ψής του.
'Ο ύφυπουργός Εθνικής
Άμύνης κ. Α. Άβραμίδης στήν
ύπ’ άριθμό Φ. 450/418/Α
1562/Σ.7092 άπάντησή του
πρός τήν Βουλή στίς 22 Δεκεμ
βρίου 1979 άναφέρει ότι:
«... Όσον άφορά είς τόν
πρώην Αοχίαν τής 'Αμερικανι

κής ’Αεροπορίας σημειοϊιμεν
ότι ούτος προσελήφθη μ ετ’
άπόφασιν τ où άρμοδίου Συμ
βουλίου τής ΕΑΒ πλήρως
ήτιολογημένη. 24 έτη πείρας
είς τόν τομέα 'Αεροπορικού
'Υλικού Αμερικανικής 'Αερο
πορίας, ύπήρξαν παράγων διά
τήν πρόοληψίν του...»
Ε μείς δέν θά ζητήσουμε τήν
δημοσίευση τής άνύπαρκτης
«πλήρους αίτιολογήσεως» γιά
τό πώς ένας πρώην Λοχίας τής
Βάσης πού καταντά κιθαρίστας
είναι ό μόνος κατάλληλος
«διά τήν παροχήν ύπηρεσιών
βάσει ειδικών γνώσεων καί
έμπεφίας, πού δέν άνευρίσκονται είς 'Ελλάδα».
όπως Ισχυρίστηκε στήν ίδια
άπάντηση ό κ. Άβραμίδης γιά
τίς προσλήψεις άλλοδαπών.
Θά ζητήσουμε νά μάθουμε
ποιοι είναι οί ύψηλοί προστάτες
καί ό πραγματικός ρόλος αύτοϋ
τού λοχία, πού μπορεί τόσο εύ
κολα νά άποσπά τήν κάλυψη
τού ύφυπουργού Άμύνης τής
Ελληνικής Κυβέρνησης. Καί νά
σκεφτεΐ κανείς ότι ένας πρώην
λοχίας δέν μπορεί νά είναι
ούτε ή μοναδική, ούτε ή ση
μαντικότερη περίπτωση...

H LLL l.W e
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MEMORANDUM
το

6ατ* ι 2 A ugust, 1979

: B. Senman/N. T s a n triz o s

from

: G. Vcinivakas

su b jec t

, LOCAL MANUFACTURE OF AIRCRAFT PARTS

P e r your in s tr u c tio n s r e f q r in g t o th e m an ufacturing o f A/C p a r ts we
would lik e to remind you w hat we a re d o in g .

v,

Eacn t i r o we have an Λ/C Q1A p r i o r i t y p o r t an H-62 w i l l be r a is e d by
th e re q u e s to r which w i l l b e forw arded to m a te r ie l. When th e re q u e s to r
w i l l g o t ill e y ello w copy w ith th e c o n tro l No we w i l l be re q u e ste d
on a iAic. il M anufacture re q u e s t t o b u ild th e nuiv’c r o f th e p a r t s immediatc 'ly acvdtd i f and o n ly i f t> j i t m .is n o t in M a te rie l.

ΐ{ noAuih'H θνοη
to r oovppcaJwfwr
ΛΝΤΡΕ ΜII PETON

In o th e r words we would bu buying som ething f o r f u r th e r - demands and a t
th e same t i n e we would be m an u factu rin g th e immediate n eed s.

G. Varrtvakas
A c tin g S u p e rv iso r
Local M anufacture P lan n in g Branch

Ή αύστηρή εντολή τον 'Επιθεωρητή τον τμήματος Σχεδιασμον 'Επιτόπιων Κατασκενών Γ. Βαμδακά,
κατ' επιταγή καί σνμμόρφωση τής έντολής 11-30-L M P - 79-188 τών άνωτατων κλιμακίων τής ΕΑΒ. Σύμ
φωνα μ αντήν «θά κατασκενάζονται τά άμεσης άνάγκης νλικά, ενώ τό στόκ παρόμοιων άνταλλακτικών
θά δημιονργείται με άγορά». 'Επιβάλλεται έτσι μιά κατάσταση μόνιμης εξάρτησης τής ΕΑΒ άπό τις άγορες τών ΗΠΑ καί ταντόχρονης σνναλλαγματικής αιμορραγίας γιά ανταλλακτικά πού μπορεί νά κ α τα 
σκευάσει ή ίόια.
Οι αδηφάγες ορέξεις τής Λόκχηντ μπορούν καί παραμερίζονν τήν όποιαδήποτε άντίρρηση πού τνχόν
θά πρόβαλλε... άφελής νποστηρικτής τής εθνικής μας πολεμικής αντοδνναμίας.

πώς ό κ. Ίάσων Στρατός πολιτεύεται
στην εκλογική περιφέρεια τού Αγρίνιου.

’ Λειτουργία τού έργοστασίου
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τό άρθρο 7 τής Σύμ
βασης Δημοσίου-Λόκχηντ τό εργοστάσιο
τής ΕΑΒ θά μπορεί νά παρέχει:
• Συντήρηση 4ου επιπέδου («depot
level») γιά τά πολεμικά άεροπλάνα καί
τούς αντίστοιχους τύπους τών κρατικών
αερογραμμών.
• Συντήρηση καί επισκευή έγχώριου
ή αλλοδαπού αεροναυτικού υλικού.
• Σέ δεύτερο στάδιο άνακατασκευή
καί κατασκευή, μερική ή ολική, άεροσκαφών.
Η ΜΕΧΡΙ σήμερα λειτουργία τού ερ
γοστασίου ’έχει περιοριστεί αποκλειστικά
στή συντήρηση καί μάλιστα πολύ πιό
κάτω άπό τά προδιαγραφόμενα επίπεδα,
άν σκεφτεί κανείς πώς ή συντήρηση τών
δύο πρώτων άεροπλάνων F-4 πού «βγή
καν» πέρσι, έγινε κατά τό μεγαλύτερο
μέρος της στό ΚΕΑ.
ΥΠΑΡΧΕΙ μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη
απορρόφησης τού Κρατικού Έργοστα
σίου Άεροπλάνων καί τού υφιστάμενου
εργοστάσιου τής ’Ολυμπιακής Αεροπο
ρίας άπό τήν ΕΑΒ, ώστε νά δημιουργηθεί μιά ενιαία καί ολοκληρωμένη επισκευαστική καί κατασκευαστική μονάδα.
Ή δη μάλιστα, σημαντικό προσωπικό τού
ΚΕΑ έχει προσληφθει στήν ΕΑΒ καί
έχει άρχίσει ή «άντληση» ειδικευμένων
τεχνικών τής ’Ολυμπιακής. Μέ τούς ση
μερινούς, όμως, βαθμούς άπόδοσης είναι
άμφίβολο άν ή ΕΑΒ καταφέρει νά δη
μιουργήσει τεχνικό επίπεδο, πού νά ξε
περνά ενα άπλό εκσυγχρονισμό τών ύφισταμένων εργοστασίων. Γιατί, μιά άπλή

βελτίωση τού σημερινού επιπέδου δέν
δικαιολογεί ούτε τήν τεράστια επένδυση,
πού έχει άπορροφήσει ή ΕΑΒ (άνω τών
13 δις δραχμών μέχρι στιγμής), ούτε τό
κλείσιμο δύο ύφιστάμενων ήδη καί ικα
νοποιητικής άπόδοσης εργοστασίων.
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τίς θριαμβικές εξαγγε
λίες, ή ΕΑΒ θά είναι σέ θέση «... νά κά
λυψη δλας τά άνάγκας νποστηρίξεως
τών Ελληνικών ’Ενόπλων Δυνάμεων».
Αυτό σημαίνει, τουλάχιστον, δτι θά πρέ
πει νά παρέχει τίς άπαιτούμενες υπηρε
σίες συντήρησης καί επισκευής τού άεροπορικού εξοπλισμού μέ τά όικά της
μέσα, ώστε νά μειωθεί ή τεχνολογική
εξάρτηση τού πολεμικού ύλικού τής χώ
ρας άπό τό εξωτερικό.
ΒΑΣΙΚΗ προϋπόθεση τής έπισκευαστικής αύτάρκειας άποτελεί ή δυνατό
τητα κατασκευής καί διάθεσης άνταλλα
κτικών. Γιατί, αν τά άνταλλακτικά κάθε
φορά έρχονται άπό τίς ξένες κατασκευα
στικές εταιρείες, τότε αυτόματα διατη
ρείται ή εξάρτηση πού μπορεί νά έχει
σοβαρότατες στρατηγικές επιπτώσεις,
ίδίως σέ εμπόλεμες περιόδους. «Λο
γικά», λοιπόν, θά περίμενε κανείς δτι ή
ΕΑΒ θά έθετε εξαρχής σάν στόχο τήν
άπόκτηση τεχνολογικών γνώσεων καί
υλικών δυνατοτήτων, πού θά τής εξα
σφάλιζαν. σέ ένα όρατό χρονικό διά
σημα, τήν αύτάρκεια άνταλλακτικών πού
προβλέπεται άλλωστε καί άπό τίς συμ
βατικές εξαγγελίες.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ όμως πού έχει επιβάλ
λει ή Λόκχηντ στήν ΕΑΒ είναι ή προμή
θεια τών άνταλλακτικών άπό τίς ΗΠΑ
(άπό τό υλικό τής USAF ή μέ παραγγε
λία σέ ξένες Εταιρείες), χωρίς νά λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες τού έρ
γοστασίου, άλλά καί τής ελληνικής βιο-

φ ο ιτ η τ έ ς ,
δ ια ν ο ο ύ μ ε ν ο ι και
n a d ti τ ω ν τ ά ξ ε ω ν
ΚΡΛ’ΚΣΤ

tl.iX T b l

π ρ ο β λή μ α τα ι ή<;
καθημερινής (ωή<;
ΛΕΟί\τ ΤΡΟΤΣΜ

εκδόσεις

ΘΥΤ0ΠΙΑ
Ναυαρίνου 11, 1ος öp. TT 114
ΑΘΗΝΑ τηλ. 36.38.696
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μηχανίας γενικότερα. Μέχρι σήμερα
έχουν παραγγελθεΐ στις ΗΠΑ ακόμα καί
τροχήλατα κιβώτια υλικών, πού θά μπο
ρούσε νά τά κατασκευάσει καί ή πιό
απλή βιοτεχνία.
ΓΙΑ ΝΑ μήν υπάρξει καμιά παρέκ
κλιση άπ’ αυτήν τήν πολιτική ό Γ. Βαμβακάς, επιθεωρητής τού Τμήματος Σχεδιασμού
Επιτόπιων
Κατασκευών,
έξέδωσε αυστηρή εντολή πρός τό τμήμα
του, σύμφωνα μέ τήν όποία «θά κατα
σκευάζονται μόνο τά άμεσης άναγκαιότητας υλικά, ενώ τό στόκ παρόμοιων άνταλλακτικών θά σχηματίζεται άπό
άγορά». Ή εντολή τού Γ. Βαμβακά (δη
μοσιεύεται σέ διπλανή στήλη) άποτελεϊ
συμμόρφωση μέ άντίστοιχη εντολή τών
μάνατζερ τής Λόκχηντ (κώδικά στοιχεία
εντολής: 11-30-LMP-79-188).
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, έτσι, τό «άνεξήγητο»
φαινόμενο, ενώ ή ΕΑΒ εχει τή δυνατό
τητα κατασκευής άνταλλακτικών (άφού
κατασκευάζει ενα τουλάχιστον γιά τήν
άμεση ανάγκη της, όπως ομολογεί ή εν
τολή), νά μήν επαναλαμβάνει τή γνωστή
(πλέον) κατασκευαστική διαδικασία γιά
δημιουργία στόκ, άλλά νά τά παραγγέλει, μέσω Λόκχηντ, στίς ΗΠΑ!
Ο ΜΟΝΟΣ πού δέν έχει άντιληφθεί
τίποτα φαίνεται νά είναι ό υφυπουργός
Άμύνης πού διαβεβαίωνε τήν Βουλή ότι
ή εγχώρια βιομηχανία χρησιμοποιείται
κατά προτεραιότητα καί παραγγέλλονται
έξω μόνο τά «τελείως έξειδικευμένα»!
Η ΑΟΚΧΗΝΤ, εκτός άπό τίς αμοιβές

tV

τού προσωπικού της, εισπράττει άπό τό
Ελληνικό Δημόσιο καί τήν άμοιβή δι
καιωμάτων τού Know how (οργάνωσηλειτουργία) πού εφαρμόζεται στήν λει
τουργία στό εργοστάσιο. Οί άμοιβές
Know-how, πού πληρώνονται σέ ελεύ
θερο συνάλλαγμα, καθορίζονται άπό τό
άρθρο 23 τής Σύμβασης ώς έξής:
α. 0,30 δολάρια άνά εργατοώρα πού
καταναλώνεται σέ κρατικά άεροπλάνα.
'Η τιμή θά αυξηθεί σέ 0,375 μετά τά 6
πρώτα έτη λειτουργίας.
β. 0,60 δολάρια άνά έργατοώρα πού
παρέχεται σέ άεροπλάνα τής ’Ολυμπια
κής ’Αεροπορίας. "Αν οί συνολικές έργατοώρες ύπερβούν τίς 250.000 τό χρόνο ή
κοστολόγηση γιά τίς επιπλέον κανονίζε
ται δπως τό (α).
γ. 1,00 δολάριο άνά έργατοώρα πού
παρέχεται σέ άεροπλάνα τού εξωτερι
κού. Ή κοστολόγηση αυτή άφορά τίς
πρώτες 500.000 έργατοώρες έτησίως,
ενώ ή άμοιβή τών επιπλέον προσαυξάνε
ται κατά τό 5% τής τιμής πωλήσεως έργατοώρας άπό τήν ΕΑΒ.
Ο ΤΡΟΠΟΣ άμοιβής τού Know-how
τής Λόκχηντ άνά έργατοώρα κάθε άλλο
παρά άποτελεϊ κίνητρο γιά νά βελτιώσει
ή πολυεθνική τήν παραγωγικότητα τής
ΕΑΒ. "Εχοντας στήν δική της ευθύνη τό
Management πού τής έπιτρέπει νά σχε
διάζει μέ τό δικό της προσωπικό τίς
παραγωγικές διαδικασίες τού εργοστα
σίου, θά ήταν άντίθετο μέ τά κριτήρια
μεγιστοποίησης τού κέρδους της, νά τίς
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οργανώσει μέ καλύτερο τρόπο, ώστε νά
μειώνεται ή παρεχόμενη εργασία άνά
προϊόν, γιατί αυτόματα θά μειωθούν καί
οί. άμοιβές της.
ΕΙΝΑΙ «περίεργο» πώς διέφυγε άπό
τούς έκπροσωπούντες τό Ελληνικό Δη
μόσιο, ή στοιχειώδης αυτή άρχή, σύμ
φωνα μέ τήν όποία ή άμοιβή τού χρόνου
εργασίας δέν άποτελεϊ άντικειμενικό κί
νητρο γιά τήν μείωσή του άνά προϊόν.
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ σημεία πού έντοπίσαμε στήν ερευνά μας γιά τήν Ελληνική
’Αεροπορική Βιομηχανία καί τό ρόλο
τής Λόκχηντ, κάθε άλλο παρά έξαντλοϋν
τό θέμα. Δημιουργούν όμως άρκετά ερω
τήματα καί δικαιολογούν κάθε άνησυχία
γιά τήν τύχη πόύ περιμένει τό πείραμα
τεχνολογικής αύτάρκειας τής πολεμικής
καί πολιτικής άεροπορίας μας.
Η ΒΟΥΛΗ πρέπει άμεσα νά ζητήσει
πλήρη ένημέρωση γιά τά τεκταινόμενα
στήν ΕΑΒ, πού έκτος τής νευραλγικής
σημασίας της γιά τήν εθνική άμυνα, έπιβαρύνει τρομακτικά τόν κρατικό προϋ
πολογισμό.
ΣΚΑΝΔΑΛΑ, βέβαια, κυβερνητικά
έρχονται σέ φώς μέ καθημερινό σχεδόν
ρυθμό. 'Ορισμένου, όμως, τύπου «άτασθαλίες» καί «άβλεψίες», όταν συμβαί
νουν σέ ορισμένους τομείς —καί ή άεροναυτική άμυνα τής χώρας είναι σίγουρα
ό πρώτος άπ’ αυτούς - είναι δυνατό νά
διεκδικήσουν πολύ πιό προχωρημένους
χαρακτηρισμούς. Ό πω ς - άς πούμε —
έκείνον τής «εθνικής προδοσίας».
a

... Λυπούμαστε πού τό βιβλίο αύτό
δέν σάς δείχνει πώς νά στήσετε ένα
δικό σας άντιδρασιήρα οικιακής
χρήσης... ούτε καί πώς νά φτιάξετε
τήν άτομική σας βόμβα κάτω στό υ
πόγειο τού σπιτιού σας... "Α λλω 
σ τε,τέτο ιες πληροφορίες μπορείτε
νά τίς βρείτε κι άλλου...
Θά ανακαλύψτε όμως τ ί μπορεί νά
συμβεί όταν ό « ’ Ανθρώπινος Πα
ράγων» συναντηθεί μέ τόν αντιδρα
στήρα ταχείας άναπαραγωγής. Καί
τ ί άκριβώς είναι τό Σύνδρομο τής
Κίνας. Καί πώς ή σημερινή τεχνο
λογία ετοιμάζει τούς αυριανούς
τρόπους ζωής. Καί ποιος πραγματι
κό' έχει άνάγκη άπό τούς πυρηνι
κούς σταθμούς. Καί γ ια τί ή Γαλλία
εκβιάζει τήν Ε λλά δα νά άγοράσει
δικό της άντιδραστήρα.
Τώρα που' το' «πυρηνικό' έξπρε'ς»

πλησιάζει -τελικά- καί στη'ν ' Ελλά
δα, ή έγκαιρη πληροφόρηση καί
γνώση άποκτά ζωτική σημασία πολύ περισσότερο γιά όποιον θέλει
νά λέγεται συνειδητός πολίτης.
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ΗΑΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟΣ
• Υπόκοσμος καί καραγκιόζης
• Ψειρολογία
• ό τούρκικος καφές έν έλλάδι
• τό μπουρδέλο
• έγχειρίδιον τού καλού κλέφτη
• ποιήματα
• δώδεκα τραγουδάκια άπό τήν
παλατινή ανθολογία
Φ καλιαρντά (μέ έπίμετρον)
• έλύτης-μόραλης-τσαρούχης
• μικρά κείμενα 1949-1979
φ τής φυλακής
• άποκάλυψη τού ’Ιωάννη
• album turc
Φ cages à oiseaux en grèce
Φ le kiosque grec
Φ la voiture grecque

Κεντρική διάθεση
ΝΕΦΕΛΗ
Σόλωνος 94-τηλ.3607744

Τά τρία μέτωπα στον
αγώνα των Κούρδων
του Βαγγέλη Σακκάτου

Ο ί Κούρδοι άποτελοϋν τό 20% τού πληθυσμού τής Τουρκίας,
πού οί σωβινιστές τής ’Άγκυρας Ανεβάζουν υπερφίαλα καί Απειλη
τικά στά 50 εκατομμύρια. Πώς φέρεται λοιπόν ή Τουρκία στην
μειονότητα αυτή; Τό ερώτημα είναι καίριο γιά νά Αξιολογηθεί ή
συνέπεια τών γειτόνων στίς αρχές τής προστασίας των μειονοτή
των, πού συνεχώς επικαλούνται γιά νά δικαιολογήσουν την επιθε
τική τους επέμβαση στήν Κύπρο καί τίς εδαφικές Αξιώσεις πού
κάθε τόσο άνακινούν σέ βάρος τής εδαφικής μας Ακεραιότητας.
Οί Κούρδοι ζούν στήν Μικρά :Ασία Από τρισήμισυ χιλιάδες χρό
νια, μαζί μέ τούς Σουμέριους, τούς Χιττίτες καί άλλους προ-ίνδοευρωπαϊκούς λαούς, πού οί ίδεολόγοι τού παντουρκισμού έπικαλούνται θρασύτατα σήμερα σάν προγόνους τους. Ή κουρδική
γλώσσα καί ή συνείδηση κάποιας ενότητας Ανάμεσα στά διάφορα
νομαδικά φύλα διαμορφώνεται μέ τίς ίνδοευρωπαϊκές επιδρομές
πού δημιουργούν τήν αυτοκρατορία τών Μηδών.
’Αφού έζησαν κάτω άπό τήν επικυ
ριαρχία ελληνιστικών ήγεμονιών καί τού
Βυζαντίου, οί Κούρδοι έξισλαμίζονται.
Ή πίεση τών Σάχηδων τής Περσίας, πού
ήταν φυλετικά συγγενείς τους, άλλά σιΐτες, τούς ρίχνει στήν άγκαλιά τών Οθω
μανών σουλτάνων, πού ήταν σουνίτες,
όπως καί αυτοί. ’Έτσι έγιναν υποτελείς
τής Πύλης καί χάρη στίς στρατιωτικές
τους αρετές λειτούργησαν γιά αιώνες
άπό τήν 'Υεμένη ως τή Βιένη, σάν άξο
νας τών σουλτανικών στρατευμάτων.
Ά πό τό 1650 ώς τό 1706 έζησε ό εθνι
κός ποιητής Έμεντί Κανί πού έγραψε τό
έπος «Mem-0-Zin», πρώτο δείγμα έθνικής συνείδησης.
Ό κεμαλισμός δημιουργεί αυταπάτες
στήν κουρδική ηγεσία γιά τίς μεταρρυθμιστικές προθέσεις τού νέου τουρκικού
κράτους. Οί Κούρδοι συμπαρατάσσονται
μέ τούς Τούρκους έθνικιστές καί παί
ζουν σημαντικό ρόλο στήν άντιμετώπιση
τών ελληνικών καί άλλων στρατευμάτων
πού έχουν διεισδύσει στήν Μικρά Άσία.
Γρήγορα δμως γίνονται θύματα νέα βα
ρύτερης καταπίεσης. Έτσι, άπό τό 1925
ώς τό 1938 κλιμακώνονται μιά σειρά
άπό ένοπλες εξεγέρσεις πού άκολουθούνται συστηματικά άπό σφαγές καί
εκτοπίσεις όλόκληρων πληθυσμών.
Οί εξεγέρσεις τού Τράκ καί οί τελευ
ταίες μάχες στό Ιράν είναι λίγο πολύ
γνωστές άπό τόν τύπο. (Βλέπε καί ΑΝΤΙ,
τχ. 131-132). 'Η καταπίεση όμως πού
ΰφίστανται οί Κούρδοι στήν Τουρκία εί
ναι ή βαρύτερη. Οί λέξεις «Κούρδοι» καί
«Κουρδιστάν» άπαγορεύονται αύστηρά

καί έχουν άντικατασταθεί μέ' τά περι
γραφικά «’Ορεινοί Τούρκοι» καί «’Ανα
τολικές έπαρχίες». ’Απαγορεύονται, βέ
βαια, οί κάθε είδους εφημερίδες, σχολεία
καί μορφωτικοί ή πολιτιστικοί οργανι
σμοί.
Αυτή τή στιγμή οί άγεφύρωτες άντιθέσεις πού χωρίζουν τίς τέσσερεις χώρες,
πού διαθέτουν κούρδικη μειονότητα —
’Ιράκ, ’Ιράν, Συρία καί Τουρκία - δίνουν
τή δυνατότητα στό άπελευθερωτικό κί
νημα τών Κούρδων νά πραγματοποιήσει
μιά πρώτη επιτυχία, άπελευθερώνοντας
ένα κομμάτι άπό τό εθνικό του έδαφος.
’Αδύνατος κρίκος θεωρείται, δίκαια, ή
Τουρκία, καί οί Κούρδοι οργανώνονται,
δπως λένε όλες οί πληροφορίες, γιά νά
καταφέρουν καίρια χτυπήματα στούς
δυνάστες τους, μιλιταριστές τής Ά γκυ
ρας.
Στόν άγώνα αυτό ή ελληνική κοινή
γνώμη πρέπει νά δείξει μιά θερμή καί
έμπρακτη άλληλεγγύη. Γιατί έχουμε κάθε
συμφέρον νά δείξουμε στόν κόσμο ποιά
άκριβώς είναι ή σχέση τής έπίσημης
Τουρκίας μέ τίς μειονότητες. Καί γιατί ή
ιστορία τής ύπαρξης καί τής ολοκλήρω
σης τού έθνους μας επιβάλλει νά συμπα
ραστεκόμαστε σέ κάθε λαό πού, οπουδή
ποτε τής γης, διεκδικεϊ τό άναφαίρετο
δικαίωμα τής αυτοδιάθεσης.
Στό ίρακινό Κουρδιστάν έγινε τό
1943-46 ή μεγαλύτερη μέχρι τότε
έξέγερση σ’ αυτή τήν περιοχή, καί πάλι
στή Μαχαμπάτ, στά νότια τής λίμνης
Ούρμία, έπαρχίας τού Αζερμπαϊτζάν.
Έπρόκειτο γιά μιά πολιτικοστρατιωτική

κίνηση πού κατάληξε στή δημιουργία τής
Αυτόνομης Λαϊκής Δημοκρατίας τών
Κούρδων τού Μαχαμπάτ, τό Γενάρη τού
1946, μέ πρόεδρο τόν Καζί Μεχμέτ καί
άρχηγό τών στρατιωτικών της δυνάμεων
τόν Μπαρζανί.
Τότε, ό ιρανικός στρατός επιτέθηκε
στή Μαχαμπάτ καί σύντριψε τό νεαρό
πρώτο σύγχρονο κρατικό κύτταρο τών
Κούρδων. Ό Καζί Μεχμέτ καί οί υπουρ
γοί του πιάστηκαν καί κρεμάστηκαν δη
μόσια στίς 30 τού Μάρτη 1947 «γιά
παραδειγματισμό», ενώ ό Μπαρζανί πέ
ρασε μέ χίλιους άπό τούς άνδρες του στή
Σοβιετική ’Ένωση καί έμειναν εκεί 11
χρόνια σάν πολιτικοί φυγάδες. “Ομως, τά
σημερινά γεγονότα στήν ίδια περιοχή,
δείχνουν πώς δέν έχουν σβήσει οί σχε
τικά πρόσφατες αυτές ήρωϊκές άναμνήσεις στή μνήμη τού κούρδικου λαού.
Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΚ
'Ο Μολά Μουσταφά Μπαρζανί άρχισε
τήν επαναστατική σταδιοδρομία του τό
1930 καί άπό τότε καί μέχρι τό θάνατό
του (2.3.79) έξεγέρθηκε ενάντια σέ όλες,
χωρίς έξαίρεση, τίς κυβερνήσεις τής Βα
γδάτης. Μετά τήν άνατροπή τού Φεϋζάλ
άπό τόν Κασέμ, επιστρέφει στό ’Ιράκ,
όπου αυτός καί οί σύντροφοί του γίνανε
δεκτοί μέ τιμές, σέ μιά χώρα πού τό
προσωρινό της σύνταγμα έλεγε πώς είναι
χώρα δύο λαών, τών Αράβων καί τών
Κούρδων. “Ομως, ή αυτονομία πού ό
Κασέμ τούς ύποσχέθηκε δέν πραγματο25

ποιήθηκε καί έτσι οί Κούρδοι ξεσηκώ τού κουρδικού προβλήματος, υποστηρί
θηκαν καί πάλι.
ζει ολόκληρος ή πεπολιτισμένη άνθρω"Οταν ό Άρέφ άνέτρεψε μέ στρατιω πότης».
τικό πραξικόπημα τό 1963 τόν Κασέμ
Προηγούμενα, σύμφωνα μέ τίς ειδή
επί κεφαλής τού Μπάαθ, μέ τό σύνθημα σεις άπό 4.7.63, ή Λαϊκή Δημοκρατία
«εξοντώστε τούς κομμουνιστές», οί διω τής Μογγολίας «έζήτησε όπως εγγράφει
γμοί κατά των Κούρδων πήραν τή μορφή εις τήν ήμερησίαν διάταξιν τής προ
γενοκτονίας. Τότε ή σοβιετική κυβέρ σεχούς Γεν. Συνελεύσεως τού ΟΗΕ θέμα
νηση, κατηγορώντας τήν κυβέρνηση τού υπό τόν τίτλον: “Ή πολιτική τής γενο
Τράκ γιά «εγκληματική πολιτική γενο κτονίας”, έφαρμοζομένης ύπό τής κυκτονίας» έναντίον τών Κούρδων, τούς βερνήσεως τής δημοκρατίας τού Τράκ
όποιους «θέλει νά εξαφανίσει άπό τού εναντίον τών Κούρδων». Στή συνέχεια ή
προσώπου τής γης», έφερε τό θέμα στήν Βαγδάτη έκοψε τίς διπλωματικές της
οικονομική καί κοινωνική επιτροπή τού σχέσεις μέ τήν έξωτερική Μογγολία.
Ο.Η.Ε. καί ζήτησε τήν έγγραφή του στήν Αλλά τήν τελευταία στιγμή, μέ παρέμ
ήμερησία της διάταξη. Όμως, πήρε μόνο βαση τής EgplÀ, ή παραπάνω προσφυγή
τή δική της ψήφο καί τήν ψήφο τής Τσε άποσύρθηιΚ, μέ τή δικαιολογία ότι δέ θά
χοσλοβακίας. ’Ακόμα καί ή Γιουγκοσλα- πρέπει νά προσβάλουν καί νά έρθουν σέ
βία έκαμε αποχή.
σύγκρουση μέ τόν άραβικό εθνικισμό!
Σέ συνέχεια, άκολουθεϊ ή επικήρυξη
"Υστερα άπό λίγο άνατρέπεται όχι ό
Άρέφ, αλλά ή φιλο-μπααθική κυβέρ τού Μπαρζανί σέ 90.000.000 δραχμές
νησή του. Ό ίδιος παραμένει πρόεδρος τής εποχής έκείνης καί ένας σκληρός
καί γίνεται κάποια προσωρινή ανακωχή άγώνας στόν όποιο οί Κούρδοι άποδειμέ τούς Κούρδους, πού στό μεταξύ έχουν κνύονται άήττητοι. "Ομως τά διαρκή ζίκ
καταλάβει καί ελέγχουν τό μεγαλύτερο ζάκ τής πολιτικής τής σοβιετικής κυβέρ
μέρος τού Τρακινοΰ Κουρδιστάν (Βόρειο
Τράκ). Όμως, ή άνακωχή είναι απλώς
χρόνος γιά συγκέντρωση στρατευμάτων,
γιά νέες επιθέσεις γενοκτονίας κατά τών
Κούρδων.
Τήν 1η τού Σεπτέμβρη 1963, τό
Εθνικό Συμβούλιο τών Κούρδων, στό
όποιο συμμετείχαν άντιπρόσωποι άπό τό
τούρκικο, τό ίρακινό καί τό ιρανικό
Κουρδιστάν, καθώς καί έκπρόσωποι τών
Κούρδων έξορίστων στήν Ευρώπη,
Αμερική καί Ά σία άποφάσισε τήν άνακήρυξη τού άνεξάρτητου κράτους τών
Κούρδων, μέ προσωρινό πρόεδρο τόν
Μπαρζανί, μέχρι τήν εκλογή έθνικής ^
συνέλευσης, μετά τή λήξη τού άπελευθε- §*
ρωτικού άγώνα πού διεξάγανε. Στις άρ- g
χές τού 1964, μέ τή μεσολάβηση τού p
ΟΗΕ, υπογράφτηκε άνακωχή μεταξύ
Βαγδάτης καί Κούρδων. Τόν Όκτώβρη νησης άναφορικά μέ τό κουρδικό, ή άβέτού ίδιου χρόνου σχηματίστηκε Βουλή βαιη υποστήριξή της πού συνίσταται σέ
άπό 43 μέλη καί Ιίμελής κυβέρνηση μέ φωνακλάδικες καταγγελίες, μαζί μέ πιέ
σεις στόν Μπαρζανί γιά ν’ άναγνωρίσει
10 περιοδεύοντες πρεσβευτές.
Γιά τό Μπάαθ (Εθνικό καί Σοσιαλι τίς «πραγματικότητες τής πολιτικής
στικό Κόμμα τών Αράβων, πού ύπάρχει ζωής» πού δέν είναι άλλες άπό τό χαν
στό Τράκ, στή Συρία καί εν μέρει στό τάκωμα τού κούρδικου έθνικοαπελευθεΛίβανο καί πού ετυμολογικά σημαίνει ρωτικού κινήματος, φαίνεται πώς τόν
Ανανεωτικό Κόμμα) ή «Τσβέστια» τής άποπροσανατόλισαν καί τόν άπαγοήτευεποχής εκείνης έγραφε πώς: «ή φιλοσο σαν τελείως. Κάτι παραπάνω: Τόν έστει
φία τών μπααθιστών είναι φιλοσοφία λαν στήν άντίπερα όχθη.
Έτσι, ύστερα άπό καιρό, είδε τό φώς
ρατσισμού». Πώς «ό πόλεμος πού διεξά
γουνε σήμερα οί μπααθιστές έναντίον τής δημοσιότητας μιά έξωφρενική, πρα
τών Κούρδων, είναι στήν ουσία άντι- γματικά, συνέντευξή του στήν «Ούάσιγδραστικής καί ιμπεριαλιστικής έμπνεύ- κτον Πόστ», στήν όποια, άνάμεσα στά
θά
σεως. Καί συνέχιζε: «Ό θεωρητικός τού άλλα, έλεγε πώς επικρατώντας
Μπάαθ κ. Μισέλ Άφλάκ, διακηρύσσει παραχωρήσει τίς πετρελαιοπηγές τής
ότι: «μόνο λαοί δευτέρας τάξεως, όπως Μοσούλης καί τού Κιρκούκ σέ άμερικάοί Ούζμπέκοι, οί Κιργήσιοι καί οί κά νικες εταιρείες, έφ’ όσον ή Αμερική τόν
τοικοι τού Αζερμπαϊτζάν άποδέχτηκαν εφοδιάσει μέ όπλα μέσω τού Τσραήλ.
τόν μαρξισμό». Οί άπόψεις αύτές δέν Τόν ίδιο καιρό ή κυβέρνηση τής Βαγδά
μπορεί παρά νά προκαλέσουν αίσθημα της (ΜπάαθΈΚ), τού υποβάλλει σχέδιο
άηδίας. Τδοϋ διά ποιον λόγον - συνέχιζε αύτονομίο^από τό όποιο εξαιρεί τίς βα
—τήν θέσιν τής Σοβιετικής Ένώσεως επί σικές κουρδικές πετρελαίοπαραγωγικές
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πόλεις καί περιοχές: τήν Μοσούλη, τό
Κιρκούκ καί τό Σουλεϊμανί. Οί Κούρδοι
δέν τό άποδέχονται καί ή κατάσταση
παραμένει άσαφής.
Στις άρχές τού 1975 έγινε στήν Αλγε
ρία ή συνδιάσκεψη τού OPEC. Τότε οί
θεατές τής τηλεόρασης σ’ δλον τόν κόσμο
είδαν κατάπληκτοι τούς... «άσπονδους
εχθρούς» Σάχη καί Άχμέντ Χασάν Ά λ
Μπάκρ, τότε πρόεδρο τού Τράκ μέ κυ
βέρνηση Μπάαθ-ΚΚΙ πάντοτε, νά άγκαλιάζονται καί νά φιλιούνται. 'Η σκηνή
χαρακτηρίστηκε άπό πολλούς σάν τό τέ
λος τής κουρδικής επανάστασης τού
Τράκ, τουλάχιστο σ’ εκείνη τή φάση της,
καί σάν άπαρχή νέας γενοκτονίας τών
Κούρδων.
"Εχει άποδειχτεί, πώς μετά τήν ουσια
στική εγκατάλειψη τού Μπαρζανί καί
τού κούρδικου έθνικοαπελευθερωτικοΰ
κινήματος άπό τήν ΕΣΣΔ, ό «είρηνοποιός» Κίσινγκερ καί ό υποτακτικός του
Σάχης, επιχείρησαν καί έκμεταλλεύτηκαν
μ’ επιτυχία τίς δυνατότητες πού τούς
προσφέρονταν. Φυσικά, όχι μέ σκοπό
τήν αυτονομία καί τήν άνεξαρτησία τών
Κούρδων, πού άντικειμενικά είναι ένας
άπό τούς βασικούς ιστορικούς άντιπάλους τους στή Μέση Ανατολή, άλλά τό
χτύπημα τού καθεστώτος τής Βαγδάτης,
πού τό θεωρούσαν άντιαμερικάνικο καί
άντιπερσικό καί, τελικά, τό γιά μιά φορά
άκόμα σφάξιμο τών Κούρδων, όπως κι
έγινε. Έτσι «άγκαλιάσανε» τόν Μπαρ
ζανί, μέ κάποια «βοήθεια» πού πράγματι
τού έδωσαν μέσω τού Τσραήλ καί μέ τή
δυνατότητα χρησιμοποίησης τού εδά
φους τής περσικής έπικράτειας.
Άλλά στήν Αλγερία, στίς 6.3.75, υπο
γράφεται, όπως είπαμε παραπάνω, συμ
φωνία γιά τό κλείσιμο τών συνόρων εκ
μέρους τού Σάχη, πράγμα πού σήμαινε
τήν καταστροφή, γιά μιά φορά άκόμα,
μιας πολύχρονης καί ήρωϊκής κουρδικής
εξέγερσης, προδομένης άπό παντού,
όπως πάντα, άλλά κι άπό τήν ίδια τήν
ήγεσία της. Μέ τό κλείσιμο τών περσικών
συνόρων, ό Μπαρζανί κάλεσε τούς αν
τάρτες του νά καταθέσουν τά όπλα, μέ τό
επαίσχυντο σύνθημα γιά έναν παλιό
επαναστάτη, τό λιοντάρι τών βουνών τού
Βόρειου Τράκ: «Ποτέ πιά έπανάσταση».
'Η άντίδραση τών χιλιοπροδομένων
Κούρδων άγωνιστών ήταν μαζικές αυτο
κτονίες.
Ό παλιός ήρωϊκός άρχηγός τών
Κούρδων είχε ένα έπαίσχυντο άντεπαναστατικό τέλος. Πέθανε σέ λίγο εξόρι
στος στήν Αμερική, σάν φιλοξενούμενος
τού νεκροθάφτη τών Κούρδων Κίσιν
γκερ!
Παρατηρώντας κανείς τήν έξέλιξη τών
διαρκών άγώνων τού ηρωικού κούρδικου λαού καί τήν κατά κανόνα αιματηρή
τους κατάληξη, θυμάται τούς στίχους
πού ό Σολωμός είχε γράψει γιά μάς:
«Βασανισμένε μου λαέ, καλέ κι’ άγαπημένε,

πάντοτ’ ενκολοπίστευτε καί πάντα προ
θμός τής Μόσχας έδωσε πολιτική υπο
• 2.000.000 στό ’Ιράκ, επί 6.500.000,
δομένε».
στήριξη ατούς Κούρδους τού ’Ιράν, ύπο- δηλαδή τό 30% τού πληθυσμού.
/
’Αναντίρρητα οί αιτίες πού επανει λογίζοντάς τους προφανώς σάν άντίβαρο
• 400.000 στή Συρία, επί 5.000.000
λημμένα ήττήθηκαν οί Κούρδοι, θά πρέ ένάντια στήν έξέγερση τού γειτονικού δηλαδή τό 8% τού πληθυσμού.
πει ν’ άναζητηθούν στή μεγάλη σημασία ’Αφγανιστάν. Τό Τουντέχ, δμως, ένώ στά
• Καί 500.000 περίπου στή Σοβιετική
τού χώρου πού βρέθηκαν (πετρέλαια καί λόγια υποστηρίζει τούς Κούρδους καί ’Ένωση σύμφωνα μέ σοβιετικά στοιχεία.
διεθνείς ανταγωνισμοί γι’ αυτά), στις διαμαρτύρεται ενάντια στήν καταπίεσή
Ά πό άποψη έκτασης, καί πάλι κατά
εθνικές, κοινωνικές, πολιτικές καί πολι τους, δέν άπέσυρε ποτέ τήν πολιτική τόν Βανλύ, άπό τά 760.000 τετραγωνικά
τιστικές συνθήκες τών χωρών πού μοι υποστήριξή του άπό τό Χομεϊνί, άκόμα χιλιόμετρα τής Τουρκίας τά 220.000 καράζονται τό Κουρδιστάν καί γενικότερα κι δταν ή καταπίεση στράφηκε καί εναν τοικοϋνται άπό Κούρδους, τά 180.000
στήν αντικειμενική κατάσταση αυτών τίον του, όντας δέσμιο τής (σταλινικής) άπό τά 1.600.000 τού ’Ιράν, τά 80.000
τών χωρών (συνθήκες πρόσφορες γιά τήν θεωρίας του τών σταδίων τής επανάστα άπό τά 440.000 τού ’Ιράκ καί τά 20.000
έξαψη καί έξαρση τού έθνικισμού καί σης, πού είναι «άντιιμπεριαλιστική καί άπό τά 170.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα
τού σωβινισμού). Έ να κίνημα σάν τό ιδίως δημοκρατική» καί όχι «κάτι άλλο». τής Συρίας. "Ετσι, μέ βάση τά παραπάνω
κουρδικό, παραμένει πάντα προοδευ
Τό τούρκικο κράτος κρατά σέ πλήρη στοιχεία, ό συνολικός πληθυσμός τών
τικό, παρά τούς σφετερισμούς, τίς δολο άπομόνωση τήν κουρδική ζιίρη καί δέν Κούρδων άνέρχεται σέ 13.000.000 καί ή
πλοκίες καί τίς μανούβρες τών διεθνών ξέρει κανείς ακριβώς τί συμβαίνει εκεί έκταση τής χώρας πού κατοικεί, τού
άντιδραστικών δυνάμεων πού δεν έχουν,
μέσα. Σχηματίζουμε δμως σαφέστερη Κουρδιστάν, χώρας επαναλαμβάνουμε
άλλωστε, άλλο σκοπό άπό τό χαντάκωμά γνώμη άπό ορισμένα γεγονότα.
διαρκούς γεωγραφικής καί εθνογραφι
του, γιατί υπονομεύει τά γενικότερα
Κατά καιρούς ξεσπούν αιματηρότατες κής συνέχειας, παρά τίς διαρκείς καί συ
συμφέροντα τους, όπως ακριβώς έγινε ταραχές σέ πόλεις τού Κουρδιστάν καί ό στηματικές προσπάθειες αλλοίωσης τού
καί γίνεται πάντα στή Μέση ’Ανατολή μέ στρατιωτικός νόμος ισχύει μόνιμα σέ πληθυσμού της μέ μαζικές εσωτερικές
τούς Κούρδους.
όλες τίς κουρδικές επαρχίες. Στήν τούρ εκτοπίσεις, καταλαμβάνει μιά έκταση
'Η δήλωση τού Κούρδου ήγέτη Τα- κικη βουλή καταγγέλθηκε δτι έχουν σχη- 500.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ένώ
λαμπανί, όταν τό 1963 άποσύρθηκε άπό ματισθεϊ ήδη «ελεύθερες περιοχές» στό ή Ελλάδα έχει έκταση 132.562 καί ή
τόν ΟΗΕ ή προσφυγή τής ’Εξωτερικής τούρκικο Κουρδιστάν. Οί τούρκικες άρ- Γιουγκοσλαβία 255.804 τετραγωνικά χι
Μογγολίας γιά τη γενοκτονία τών Κούρ χές έχουν έγκαταλείψει εκτάσεις ορεινές, λιόμετρα. 'Ο αναγνώστης μπορεί νά κά
δων, δτι «οί Κούρδοι άποτελοϋν τό δη δπου οί Κούρδοι εγκατέστησαν δικές νει μόνος του τή σύγκριση. Πολλά πρά
μοκρατικό στρατό τής Μέσης ’Ανατολής, τους εξουσίες. Τό κουρδικό κίνημα βρί γματα βάζουν τόν πολιτισμό τής εποχής
γιατί άπό αυτούς έξαρτάται όχι μονάχα σκεται λοιπόν σέ μαζική άνάπτυξη καί μας σέ άμφισβήτηση, έτσι πού πολλοί νά
τό μέλλον τού ’Ιράκ, άλλά καί τό μέλλον άπέκτησε άνεξάρτητο εδαφικό πυρήνα.
τόν γράφουν, δχι άδικαιολόγητα, σέ ει
τών γύρω άπό αυτό χωρών», παραμένει
Τουλάχιστον 16 παράνομες καί ήμι- σαγωγικά. Kui τό κουρδικό ζήτημα δέν
πάντα σέ ισχύ καί μάλιστα σήμερα στό παράνομες οργανώσεις Κούρδων αυτο είναι τό μικρότερο άπ’ αύτά.
■
’Ιράν έχει πάρει τη μεγαλύτερη δυνατή νομιστών υπάρχουν στήν Ά νατολία καί
έμφαση. Οί λαοί πού οί άρχουσες τάξεις στήν πλειοχρηφία τους είναι άριστερών
τους καταπιέζουν άλλους λαούς, δέν τάσεων μέ έντονη ταξική τοποθέτηση.
ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ
μπορεί νά είναι καί οί ίδιοι ελεύθεροι.
Παρά τήν ύπαρξη στρατιωτικού νόμου
'Η καταπίεση τών εθνοτήτων είναι συ καί εκτάκτων μέτρων, λειτουργούν λαϊκά
νέπεια καί συνέχεια, τής καταπίεσης τού
δικαστήρια σέ περιοχές δπως ή Οΰρφα
εργατικού κινήματος καί τών οργανώ καί τό Νηγίρ. Σέ πρόσφατη πρόσκληση
ΑΘ.ΚΑΥΚΑΛΙΔΗ
σεων πού πολιτικά τό εκφράζουν σ’ αυ τοπικών αύτονομιστικών οργανώσεων,
τές τίς χώρες. ’Επίκαιρο καί τραγικό
30.000 νέοι Κούρδοι υπέγραψαν δτι εί
παράδειγμα σήμερα τό ’Ιράν.
ναι έτοιμοι νά πάρουν τά δπλα καί νά
άρχίσουν αντάρτικο άγώνα έναντίον τών
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ
Τούρκων, στις περιοχές πού διεκδι— Δημοκρατία στό ’Ιράν!
κούν».
- Αυτονομία στό Κουρδιστάν!
Τό τούρκικο ΚΚ, άρνεϊται στούς
Αυτά ήταν άπό τήν αρχή τά δύο σω Κούρδους τής Τουρκίας τό δικαίωμα νά
Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
στά συνθήματα τών Κούρδων τού ’Ιράν. δημιουργήσουν δικό τους εργατικό
Η αυ τοψ υχογ νω σια μ ε ψ υχοδ ηλω τικα φ αρμακα
Ή άπάντηση τών ίσλαμιστών ήταν ό κόμμα, λέγοντας πώς δταν γίνει εκεί σο
βομβαρδισμός καί ή κατάληψη τής Μα- σιαλισμός, θά τούς άναγνωρίσουν τά
χαμπάτ καί τής Σακέτ καί ή προσπάθεια εθνικά τους δικαιώματα. Βεβαίωση,
κατατρομοκράτησης τών κουρδικών μα δμως, πολύ συζητήσιμη, δταν δέν τούς
ζών μέ εκτελέσεις, πού ό «ιερός εισαγγε άναγνωρίζουν τό στοιχειώδες πολιτικό
λέας» καί «περιοδεύων δικαστής» τού δικαίωμα τής ξεχωριστής πολιτικής ορ
Ολκοζ
Χομεϊνί, άγιατολλάχ Σαντέκ Καλκχάλι γάνωσης, σέ άντίθεση μέ δλη τήν παρά
«έλέω θεού» άποφάσιζε.
δοση τού διεθνούς εργατικού κινήματος.
"Ομως, οί Κούρδοι, άν άρχικά ύποχώ’Αναφορικά, τέλος, μέ τόν πληθυσμό
Ό Freud μίλησε γιά τήν παιδική ήλικία,
ρησαν φεύγοντας στά βουνά, γιά νά τών Κούρδων καί τήν κατανομή τους
ό Rank γιά τό τραύμα τής γέννησης. Ή
άποφύγουν πιό εκτεταμένες καταστρο κατά χώρες, ό ιστορικός τους Δρ. Ίσμέτ
γνώση τής μήτρας προχωρεί ένα βήμα
πιό πέρα: στό στάδιο τής κυοφορίας.
φές άπό τούς βομβαρδισμούς καί τό πυ Σερίφ Βανλύ, μάς δείνει τό 1967 τόν
Είναι τό άποτέλεσμα πολύχρονης κλινι
ροβολικό στήν παλιά πρωτεύουσα τής ακόλουθο πίνακα:
κής έρευνας βασισμένης στις έμπειρίες
πρώτης Δημοκρατίας τους τού 1946,
• 6.000.000 στήν Τουρκία, επί
επανήλθαν δριμύτεροι καί μαχητικότεροι 26.000. 000, δηλαδή τό 23 % τού πληθυ καί τά συμπεράσματα 16 άτόμων πού
στή διάρκεια συνεδριών μέ ψυχοδηλωκαί διεκδικούν βήμα πρός βήμα τίς κε- σμού.
τικά φάρμακα έπαναθίωσαν τίς συνθή
κτημένες θέσεις τους.
• 4.500.000
στό
’]É&v,
επί
κες τής ένδομήτριας ζωής καί τής
'Η σοβιετική διπλωματία έκαμε καί 21.000. 000, δηλαδή τό 21% ιού πληθυ έξώθησης γέννησής τους.
πάλι στροφή καί ό ραδιοφωνικός στα σμού.
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μ

το α ν τ ι ε γ ι ν ε 150 τευχών
μια ερευνά

ΤΟ «ΑΝΤΙ», άπό τήν πρώτη περίοδο τής κυκλοφορίας του,
αίσθάνθηκε τήν άνάγκη γιά μιά συνεχή επικοινωνία μέ τούς
αναγνώστες του, πάνω σ’ δλα τά προβλήματα πού συναντάει
καί στον τρόπο μέ τόν όποιο τά αντιμετωπίζει. Γιά τό σκοπό
αυτό, εκτός άπό τά γράμματα καί τίς άπόψεις πού καθημερινά
σχεδόν φτάνουν στό περιοδικό, τό ΑΝΤΙ έχει οργανώσει, μέχρι
σήμερα, τρεις έρευνες μέ ερωτηματολόγιο (τήν πρώτη τό 1975,
τή δεύτερη τό 1977 καί τήν τρίτη πέρσι) ζητώντας άπό τούς
αναγνώστες του νά έκφράσουν τή γνώμη τους γιά τίς διάφορες
όψεις τού περιοδικού.
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ πού πρόκυψαν άπό τίς δυό πρώτες έρευνες
παρουσιάστηκαν καί σχολιάστηκαν στά τχ. 30, 80, 81 καί 100
τού ΑΝΤΙ. Μέ τήν ευκαιρία τού 150ου τεύχους τού ΑΝΤΙ, πα
ρουσιάζουμε σήμερα τά κυριότερα συμπεράσματα άπό τήν
ανάλυση τών άπαντήσεων πού λάβαμε στό ερωτηματολόγιο τής
τρίτης ερευνάς, τό όποιο δημοσιεύτηκε πρίν άπό ενα άκριβώς
χρόνο (τχ. 125).
ΟΠΩΣ καί οι δύο προηγούμενες, έτσι καί ή τρίτη έρευνα πού
πραγματοποίησε τό ΑΝΤΙ βάσισε τήν επιτυχία στήν πρόθυμη
συνεργασία τών άναγνωστών του. 'Ο άριθμός τών άπαντήσεων
πού πήραμε ξεπέρασε τίς 500, γεγονός πού επαληθεύει γιά μιά
άκόμα φορά τό «δέσιμο» τή στενή σχέση πού άναπτύσσουν οί
άναγνώστες μέ τό περιοδικό καί ελπίζουμε δτι εξασφαλίζει μιά

ΕΝΑ άλλο χαρακτηριστικό τού άναγνωστικού κοινού τού
ΑΝΤΙ, πού προκύπτει άπό τίς άπαντήσεις πού πήραμε, είναι τό
«δέσιμό» του μέ τό περιοδικό, άλλά καί οί αύξημένες άπαιτήσεις πού έχει άπό αύτό.
ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ τού ΑΝΤΙ τό διαβάζουν δλο ή σχεδόν
δλο καί τό παρακολουθούν τακτικότατα, 'οί περισσότεροι άπό
τά πρώτα χρόνια τής έκδοσής του, άν καί κάθε χρόνο προστί
θενται καινούριοι, δπως φαίνεται καί άπό τήν αύξηση τής κυ
κλοφορίας του.
ΔΥΟ επίσης ιδιαίτερα ενθαρρυντικά γιά μάς στοιχεία είναι
ότι οί μόνιμες πολιτικές στήλες τού περιοδικού (γράμμα τής
σύνταξης, πολιτικό δεκαπενθήμερο καί άντιθέσεις) διαβάζον
ται μέ ενδιαφέρον άπό τή μεγάλη πλειοψηφία τών άναγνωστών
του (65%-85%) καί δτι πολλά άρθρα τού ΑΝΤΙ παραμένουν
ζωντανά στή μνήμη τους γιά πολλούς μήνες, άκόμα καί χρόνια,
μετά τή δημοσίευσή τους. "Ετσι, άπαντώντας στήν έρώτηση
«άπό τά παλιότερα άρθρα, έρευνες ή άφιερώματα τού
“ΑΝΤΙ”,σημειώστε δύο πού σάς άρεσαν πολύ ή σάς ένδιέφεραν
ιδιαίτερα» (καί ή όποια άφορούσε άρθρα πού είχαν δημοσιευ
τεί τουλάχιστον ένα μήνα πρίν άπό τήν έρευνα) οί άναγνώστες
μας παρέθεσαν ένα εντυπωσιακό κατάλογο άπό 60 περίπου
άρθρα ορισμένα άπό τά όποια είχαν δημοσιευτεί δύο χρόνια

’ Ή Γνώμη τών άναγνωστών γιά τό ΑΝΤΙ
1. Γενικά
πολύ καλό
άρκετά καλό
μέτριο
κακό

28%
64%
5%
-

II. Ε Ιδικότερα , π ισ τεύο υν άτι
«καλύπ τει Ικανοπ οιητικά»
ελληνική πολιτική
έπικαιρότητα
κυπριακό
διεθνή πολιτική
φοιτητικό κίνημα - παιδεία
έργατικό κίνημα
πολιτιστικά - καλλιτεχνικά θέματα
κοινωνικά θέματα
Ιστορικά θέματα
οίκονομικά θέματα

76%
62%
58%
43%
43%
41%
34%
32%
30%
28%

Ή γνώ μη τώ ν άναγνω στώ ν το ύ ΑΝΤΙ
γιά τ ίς σ ε λ ίδ ε ς το ϋ «διαλόγου».
Γιά τή στήλη τοϋ · διαλόγου· τοϋ περι
οδικού, γιά τήν όποία είχαν έκφραστεϊ
άντιφατικές άπόψεις, ή γνώμη τών άνα
γνωστών μας ήταν στήν πλειοψηφία τους
θετική.
πολύ ένδιαφέρουσες
34%
δρκετά ένδιαφέρουσες
31%
μέτριου ένδιαφέροντος
22%
χωρίς ένδιαφέρον
7%
ΕΡΩΤΗΣΗ: «Τό ΑΝΤΙ έπιδιώκει νά είναι
ενα άνεξάρτητο περιοδικό τή ς όριστεράς.
Πιστεύετε δτι τό πετυχαίνει;»
ναί
47%
ώς ένα μόνο βαθμό
43%
όχι
8%

σχετικά ικανοποιητική άξιοπιστία. 'Οπωσδήποτε, δμως, θά
πρέπει νά σημειωθεί ότι τά άποτελέσματα πού πρόκυψαν άπό
τήν έρευνα καί τά όποια παραθέτουμε άφορούν τό περσινό
άναγνωστικό κοινό, καί δτι ορισμένες μικρές διαφορές, σέ
σύγκριση μέ τά άποτελέσματα τών προηγούμενων ερευνών, εί
ναι πιθανόν νά οφείλονται στό γεγονός δτι οί άπαντήσεις δέν
μπορούν νά θεωρηθούν πλήρως «άντιπροσωπευτικές» τών
απόψεων τού άναγνωστικού κοινού.
ΤΑ δημογραφικά καί κοινωνικά χαρακτηριστικά τού άναγνωστικού κοινού τού ΑΝΤΙ, δπως πρόκυψαν άπό τήν έρευνα,
ήρθαν νά έπιβεβαιώσουν, σχεδόν φωτογραφικά, τά άποτελέ
σματα τών προηγούμενων ερευνών, (βλ. τ.χ. 100). Τό κοινό τού
ΑΝΤΙ (πάνω άπό τό 1/3 τού όποιου είναι φοιτητές) άποτελεΐται, στή μεγάλη του πλειοψηφία, άπό άντρες, νέους στήν ηλι
κία (τό 80% τών άναγνωστών του είναι κάτω άπό 30 έτών) καί
μέ ψηλό μορφωτικό επίπεδο. Όσον άφορά τήν ιδεολογική καί
πολιτική του τοποθέτηση, τό κοινό τού ΑΝΤΙ άντιπροσωπεύει
ενα ευρύ διαπαραταξιακό φάσμα πού καλύπτει όλες τίς πολι
τικές δυνάμεις τού προοδευτικού χώρου, άπό τό ΠΑΣΟΚ ώς
καί τήν εξωκοινοβουλευτική άριστερά (βλ. Πίνακα).
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Ιδεολογική καί πολιτική
τοποθέτηση (συγκριτικά).
Πολιτικοί χώροι
Ν.Δ.
ΕΔΗΚ
ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Σοσ. Πρωτοβουλία
Χρ. Δημοκρατία
Σοσ. Πορεία
ΕΔΑ
ΚΚΕ έσ.
Ρ.Φ. (Β' Πανελλαδική)
ΚΚΕ
Έξωκ. άριστερά
Γενικά άριστεροί
Δέν άπάντησαν

Έρευνα
1977
1%
1%
20%
1%
5%
3%
28%
11%
12%
11%
6%

Έ ρευνα
1979
1%
24%
1%
2%
1%
21%
9%
17%
9%
8%
6%

νωρίτερα. ’Από τά άρθρα καί τά άφιερώματα πού έχουν εντυ
πωθεί περισσότερο στήν μνήμη τών άναγνωστών μας τά πιό
χαρακτηριστικά είναι ή συζήτηση τών Βεργόπουλου, Μπιτσάκη, Νικολινάκου καί Τσουκαλά μέ θέμα «Σοσιαλισμός καί
Ελευθερία» (τχ. 92 καί 93), ή έρευνα τής Κύρας Άδάμ γιά τό
φοιτητικό κίνημα (τχ. 119), τό άφιέρωμα στήν Καβάλα (τχ.
113, επιμέλεια Γ. Τσαλακού) καί τό άφιέρωμα στό Παιδί (τχ.
115, επιμέλεια Είρ. Ψαρέλλη).
ΟΜΩΣ, ταυτόχρονα, οί άναγνώστες τού ΑΝΤΙ είναι έπίσης
άρκετά αύστηροί στίς κρίσεις τους γιά τό περιοδικό. Ά ν καί σέ
γενικές γραμμές τό θεωρούν καλό ή άρκετά καλό, κρίνοντας τά
επί μέρους θέματα πού καλύπτει τό περιοδικό, πιστεύουν στήν
πλειοψηφία τους, δτι οί περισσότεροι τομείς δέν καλύπτονται
ικανοποιητικά. Έπίσης, κρίνοντας τή φιλοδοξία τού ΑΝΤΙ νά
είναι ένα άνεξάρτητο περιοδικό τής άριστεράς, μόνο οί μισοί
θεωρούν δτι κατορθώνει νά υλοποιήσει πλήρως αυτή του τήν
έπιδίωξη — έξαιρετικά δύσκολη έξάλλου, άλλά τήν όποία τό
ΑΝΤΙ συνεχώς διατηρεί σάν βασικό κατευθυντήριο άξονα τής
πολιτικής του.

□

και μερικες
απαντήσεις
Η ΤΥΠΙΚΗ άπάντηση στό ερωτηματολόγιο καλύπτει μέ κά
ποιον τρόπο τίς άνάγκες μιας ερευνάς, άλλά δέν φτάνει νά δεί
ξει τό βαθμό άνταπόκρισης, τήν κριτική στάση ή τέλος νά φα
νερώσει ένα συγκεκριμένο αίτημα κάθε άναγνώστη τού περι
οδικού. Έτσι σ’ όλα σχεδόν τά ερωτηματολόγια πού πήραμε
υπήρχε μιά σύντομη ή πιό εκτεταμένη παρατήρηση. Αυτή, πέρα
άπό τά άλλα στοιχεία τού ερωτηματολόγιου έδωσε σέ μάς στό
ΑΝΤΙ τήν αίσθηση μιας πιό συγκεκριμένης επικοινωνίας μέ
τούς φίλους άναγνώστες.
ΘΕΩΡΗΣΑΜΕ σκόπιμο νά δώσουμε στή συνέχεια μερικά
αποσπάσματα άπό τά κείμενα αυτά σημειώνοντας κάθε φορά
καί τόν πολιτικό χώρο πού ανήκει ό γράφων
Η ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΣΗ είναι κάπως τυχαία· άλλά όχι καί
τόσο. Κάποια άπό τά άποσπάσματα είναι ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικά ή γιά τήν θερμή συμπαράστασή τους ή γιά τήν έντονα
άπορριπτική στάση τους. Εμείς έπιμέναμε περισσότερο στις
δεύτερες περιπτώσεις.
ΜΑΣ ενδιαφέρουν όλες οί γνώμες: Καί οί θετικές καί οί άρνητικές. Νομίζουμε πώς μάθαμε πολλά καί βοηθηθήκαμε πολύ
άπό τήν έρευνα πού σύντομα σάς παρουσιάζουμε μέ τήν ευκαι
ρία τού 150ου τεύχους.
ΣΤΗ συνέχεια, άναζητείστε καί σείς μιάν άντικειμενική κρίση
άνάμεσα στίς γνώμες πού άκολουθούν. Ελπίζουμε νά συφωνήσετε - οί πιό πολλοί —μέ μιά θετική εκτίμηση γιά τό περιοδικό.
'Οπαδός τού «ήρωϊκοϋ ΠΑΣΟΚ», όπως σημειώνει ό ίδιος, ένας
φίλος τού περιοδικού άπό τή Γερμανία γράφει τή
γνώμη του γιά τό ΑΝΤΙ:
Είναι ένα προοδευτικό περιοδικό, τό μοναδικό
στήν 'Ελλάδα καί τό μοναδικό κομμουνιστικό
όπου όντιπροσωπεύει στήν πραγματικότητα τό
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γράφει τήν καθαράν άλήθεια σέ πολλά ζητήματα όπου μέχρι καί
σήμερα είχαμε σκοτάδι.
Ξεσκεπάζει πολλές βρωμιές πού γίνονται στόν έλληνικό χώρο. Γ ί
αυτό τό λόγο, στό μοναδικό έλληνικό βιβλιοπωλείο στό Μανχάιμ
κατέχει τήν πρώτη θέση καί στή θιτρίνα τού μαγαζιού μου στολίζε
ται μέ κόκκινα τριαντάφυλλα.
ΠΑΣΟΚ
Κατόρθωσε νά διαβάζεται άπό «έχθρούς συγγενείς» (τά δύο ΚΚ).
ΚΚΕέσ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΣΗΣ
ΤΟΥ «ΑΝΤΙ»

15.000
14.000
13.000
12.000
11.000
10000

9.000
8.000
7.000
6.000

5.000
4.000

Στό βαθμό πού τό περιοδικό κατορθώνει νά σπάσει τήν κρούστα
τών πολιτικών προκαταλήψεων μέ τίς όποιες είμαστε δεμένοι σάν
λαός, οπωσδήποτε τό ΑΝΤΙ παίρνει ένα χαρακτήρα άνεξάρτητου
περιοδικού τής άριστεράς, χωρίς νά κατωρθώνει νά κρύψει πάντα
τίς όποιες συμπάθειές του σ' ένα συγκεκριμένο κόμμα τής άριστεράς.
'Εκεί είναι ή πηγή τής 'Αλήθειας κι όχι στίς έπίσημες άνακοινώσεις-διακηρύξεις καί λοιπές μπλαμπλολογίες τους γιά νά μάθουμε
τελικά, αύτοί οί κύριοι πού διαφεντεύουν τά ιδανικά τής δικαιοσύ
νης καί τού σοσιαλισμού στόν τόπο μας, τί καπνό φουμάρουν καί
πώς τόν φουμάρουν.
ΚΚΕ

Τό «’Αντί» όντιπροσωπεύει τόν μέσο τακτοποιημένο άριστερό,
πού ένώ στά λόγια άναγνωρίζει τίς άντιφάσεις τού συστήματος καί
τήν άνάγκη άνατροπής του, μετατοπίζει τήν έπαναστατική πρα
κτική στό άπώτερο μέλλον. Αντίθετα, πελαγοδρομεί μέσα στήν
πολυφωνία τής έλληνικής άριστεράς, καί φιλοξενώντας κάθε άντί. θετή άποψη, μεγαλώνει τή σύγχυση πού ύπάρχει. 'Εκεί πού πετυ
Γιατί έκοψε ή ΑΥΓΗ τό ΑΝΤΙ;
χαίνει είναι στήν κάλυψη άνώδυνων γεγονότων όπου πάλι κυριαρ
ΚΚΕέσ.
χεί τό περιγραφικό στοιχείο, συνδυασμένο μέ «άποκλειστικές» ει
δήσεις. "Ολα κι όλα, κακό τό σύστημα, άλλά χειρότερο πράγμα νά
Τό πρόβλημα δέν είναι τού ΑΝΤΙ, είναι τών 'Ελλήνων άριστερών
χάσουμε όσα κερδίσαμε μέ τόση δυσκολία τόσα χρόνια, τή βόλεψή
πού δύσκολα συνεννοούνται μιά καί όποια άλλη όμάδα έχει άνάμας, δηλαδή.
λογες ιδέες, άλλά άλλο τίτλο άπ' τής δικιάς τους, γίνεται, άμέσως,
άντίπαλος καί κόκκινο πανί (αύτές οί έλληνικές παρομοιώσεις!). Τά
Ανεξάρτητος
βλέπω στό «διάλογο» (καί πάλι καλά πού ύπάρχει).
Προτερήματα: Ή έλευθερη διακίνηση ’ιδεών στό χώρο τής άρι
Οί βετεράνοι άριστεροί πού συνεχώς τούς κατηγοροϋμαι γι' αύ
στεράς. Ή κριτική διερεύνηση τών «κακώς έχόντων» δεξιά καί
τές τίς διαμάχες είναι οί λιγότερο ύπεύθυνοι. Κάτω άπό άλλες
άριστερά.
συνθήκες μεγάλωσαν, ώρίμασαν, έχουν τά προσωπικά τους καί
'Ελαττώματα: "Υφος συχνά δυσνόητο, έξεζητημένο, κάτι πού
τώρα τά μυαλά του δέν άλλάζουν. Καί φυσικό είναι καί σωστό τε
νιώθω τόν πειρασμό νά χαρακτηρίσω «λογιοτατισμό» τής δημοτι
λικά. Οί νέοι φταίνε πού άντί νά παπαγαλίζουν τά σωστά (ή λάθη)
κής γλώσσας καί τής πολιτικής/πολιτιστικής φρασεολογίας.
τών βετεράνων τής όμάδας τους δέν κάθονται νά δουλεύουν τό
ζωντανό καί γεμάτο δίψα γιά πληροφόρηση μυαλό τους καί νά
'Ανήκω σ’ ένα απροσδιόριστο π ο λιτικ ό χώρο. Ας π ού μ ε δ ε ξ ιό τ ε ρ α όρίζοδούν: συμφέρει ό διάλογος ή όχι; Συμφέρει ή συνεργασία ή όχι;
μ α άπό τό ΚΟΔΗΣΟ, περνώ άπό τ ό ΠΑΣΟΚ καί φ τά νω ώς τ ό ΚΚΕέσ.
ΠΑΣΟΚ
Νά έκπροσωπεΐται τό ΚΚΕ πιό πολύ (άρθρα μέ τήν πολιτική του) άν καί τό ΚΚΕ έχει κατά κάποιο τρόπο άκολουθήσει μιά άντι-ΑΝΤΙ πολιτική. 'Υπάρχουν όμως έγκυ' V rgo
ρες καί σοβαρές άναλύσεις, άλλά θά πρέπει νά άποφεύγονται άρθρα δύσκολα. Παρόλα αύτά όμως σάς συγχαίρω γιά τήν
προσπάθειά σας. Κι άς τόν Φαράκο νά φωνάζει.
ΚΚΕ

Προτερήματα: Διπλώνεται καί μεταφέρεται εύκολα. Μειονεκτήματα: Διατηρεί τούς
τόνους. Πρόχειρο χαρτί καί τύπωμα (κιτρι
νίζει μέ τόν καιρό, ένώ τά άρθρα είναι γιά
νά κρατιούνται).
ΚΚΕέσ.
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Προτερήματα: Πολυμορφία άπόψεων.
Μειονεκτήματα: Χαοτική εικόνα τής έλληνικής κοινωνίας - έλ
λειψη κάποιας συνθετικής ματιάς. Θά πρεπε νά υπάρχουν σαφέ
στερες πολιτικές τοποθετήσεις πάνω στά κεντρικά πολιτικά ζητή
ματα άπό τή μεριά τού περιοδικού, χωρίς αύτό νά άποκλείει δια
τύπωση άντιθέτων άπόψεων σέ άρθρα.
Σοσιαλιστική Πορεία
Μ' ένοχλεί άφόρητα ή μπακαλική τού «διαλόγου» στόν όποιο θά
θελε κανείς νά συμμετάσχει τεκμηριωμένα, άν δέν ήξερε ή δέν
φοβόταν ίσοπέδωση των άπόψεών του μέσα σ' δλους αύτούς τούς
αύτοδίδακτους «θεωρητικούς» κι αύτοεπιβεβαιωμένους» έπαναστάτες» δλων ,τών «άπόψεων»... πού δλη τους ή έπιχειρηματολό
για συμπυκνώνεται μέσα στή μανιχαΐστική διάκριση: οί «καλοί» τού
ΚΚΕ καί οί «κακοί» τού ΚΚΕέσ. ή τανάπαλιν είναι τραγωδία νά δια
κρίνει κανείς τόση έλλειψη πολιτικής παιδείας καί στοιχειώδους
ικανότητας νά σκεφτει κάποιος κριτικά.
Β' Πανελλαδική
Τό κυριότερο προτέρημά του είναι κατά τή γνώμη μου, πώς δέν
είναι ένα στεγνό πολιτικό περιοδικό. Διαβάζεται εύχάριστα. Μοϋ
άρέσει πού καλύπτει πολιτιστικά καί καλλιτεχνικά θέματα. ’Εκείνο
πού λείπει είναι ή «μαχητικότητα». Θά 'θελα νά καλύπτει τόν χώρο
τού έπαναστατικού Μαρξισμού, τόν όποίο σχεδόν άγνοεΐ.
Εξωκοινοβουλευτική Αριστερά
Προτερήματα: ή σφαιρική - έστω καί έπιφανειακή - ένημέρωση
γιά διάφορα «off the record» γεγονότα.
Μειονεκτήματα: πρώτο καί κύριο - ή έμμονή σέ μιά άντιχουντική
γραμμή καί συσπείρωση μέ συνεχή δημοσιεύματα γιά χουντικούς
κι άλλους τέτοιους· λές καί οί κομμουνιστές είναι καλύτεροι
(στούς τυφλούς δέν βασιλεύει ό μανόφθαλμος).
'Αδυνατεί νά κοιτάζει σέ βάθος πού όφείλεται ή κατάντια μας·
μόνο ή έφαρμογή τής θεωρίας φταίει. Καί ή ίδια ή θεωρία; (MarxLenin).
Άντιεξουσιαστής
Πρώτα-πρώτα είναι γελοίο γιά ένα περιοδικό τής ’Αριστερός νά
δημοσιεύει διαφημίσεις κρατικών φορέων (π.χ. 'Εθνική Τράπεζα),
άσχετα άπό τις άποιες οικονομικές δυσχέρειες). Ακόμα, ή δημο
σιογραφική κάλυψη γεγονότων τού άντιεξουσιαστικού χώρου είναι
άνύπαρκτη. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τά φεμινιστικά σωματεία καί γιά
τό κίνημα τών όμοφιλόφυλων (τί νά σημαίνει άραγε ή σιωπή σας
γιά τό τελευταίο;) καθώς καί γιά τό μαθητικό κίνημα. Ή κάλυψη
τών «έθνικών» θεμάτων είναι άσφυκτική.
Εξωκοινοβουλευτική Αριστερά

Λ

Φανερώνει τάσεις «έσωτερικισμοϋ».
ΚΚΕ
Κλίνει πολύ πρός τό ΠΑΣΟΚ τελευταία.

ΚΚΕ
Νομίζω ότι γίνεται τό «μαντρί» τών «άποδιοπομπαίων τράγων» άλων τών σχημάτων τής άριστεράς. Θά βοηθούσε άρκετά λίγο περισσότερη
άντικειμενικότητα καί προβολή τών κύριων σχη
μάτων τής άριστεράς.
ΚΚΕ
Προτερήματα: ύπευθυνότητα· έπίσης χαρτί πού θυμίζει τό «φιλοκαλοϋμεν μετ' εύτελείας» (δέν πειράζει πού τσαλακώνεται έγώ τό προσέχω)
Ελαττώματα: σέ πολλά άρθρα ϊιφος κουραστικό, πράγμα πού
άπομακρύνει τούς λιγότερο έγγράματους. Άρα: προσπάθεια γιά
πιό απλό ύφος. Μαζί μ’ αϋτά: 'Ακόμα περισσότερο γέλιο. Καί πέρα
άπ’ αύτά: Εύχαριστώ.
Β' Πανελλαδική
Ελάττωμα (άναγκαστικό) ή πλεύση άνέμεσα σέ Συμπληγάδες.
ΚΚΕέσ.

<γ>Μ' Πρώην συνεργάτης σας μού έχει πει άτι
τό ΑΝΤΙ «άγοράστηκε» άπό τό ΚΚΕ. Αληθεύει;

ΠΑΣΟΚ

Δίψας γιά κοπλιμέντα. Εντάξει, λοιπόν! «Είσαι μοναδικό κι άνεπανάληπτο».
ΠΑΣΟΚ
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Εύχομαι στήν βιβλιοθήκη μου νά βάλω άλλους 10 τόμους τού
ΑΝΤΙ καί νά μήν τό διαβάζω μόνον έγώ, άλλά καί οί δικοί μου πού
είναι άγρότες.
ΚΚΕέσ.
Κάνει κριτική στά ΚΚΕέσ. βιαστική, έπιδερμική καί άστοχη.
ΚΚΕέσ.
Προτερήματα: ή ξεκάθαρη πολιτική του τοποθέτηση μεταξύ τής
δεξιάς τού ΚΚΕ καί τής άριστεράς τού ΠΑΣΟΚ, μέ όλίγην πορείαν
καί όρισμένες έξάρσεις ΕΔΑΐτισμοϋ. Γιά άλάτι, όρισμένα κινεζοαλβανικά θέματα (Μή χάσουμε καί τούς ΕΚΚΕ-ΠΠΣΠίτες).
Μειονεκτήματα: Δέν προσέξατε άσο έπρεπε τόν Γιάγκο. Ό χ ι τίποτ’ άλλο, άλλά νά μή στενοχωρούμε καί τόν σύντροφο Σμίτ.
"Α, καί κάτι άκόμα: ποιός είναι τέλος πάντων αυτός ό ΑΝΤΗΡΩΡ;
Καί πού τά μαθαίνει άλα αύτά πού γράφει; Νά τού πείτε νά προ
σέχει, μή τού κάνει φάκελο ό Άβέρωφ.
Β' Πανελλαδική
Τό ύποστηρίζω καί τό άγοράζω πάντα καί εύχομαι νά μήν κλείσει
γιατί άλίμονό μας. Δέν ύπάρχει καί ύποκατάστατο.
ΚΚΕ
Πρόσκειται στούς «έθνικοκομμουνιστές» - βλέπε ΚΚΕέσ.
ΚΚΕ
"Εχω τήν εντύπωση άτι έκδίδεται άπό όμάδα πίεσης στό ΚΚΕ πού
σπούδασε μαρξιστικές έπιστήμες στή Δυτ. Εύρώπη (κύρια Παρίσι).
ΚΚΕ
Τό ΑΝΤΙ ταιριάζει στούς μαρξιστές τού ΠΑΣΟΚ καί στούς μή δο
γματικούς κομμουνιστές
ΠΑΣΟΚ
... καί γ ι’ αύτό παρακαλώ άλους αύτούς πού λένε άτι κόβουν τό
ΑΝΤΙ γιά τήν Άντι-ΚΚΕ πολιτική του νά ξανασκεφτούν τήν άποψή
τους άν δέν θέλουν ή γκάμα τών ελληνικών περιοδικών νά κυριαρ
χείται αιωνίως άπό περιοδικά τού τύπου ΕΠΙΚΑΙΡΑ ή ΤΑΧΥΔΡΟ
ΜΟΣ.
ΚΚΕ
Βρίσκεται στό χώρο τής Άριστεράς πού μπορεί - άκόμα - νά
σκέφτεται.
ΚΚΕέσ.
Τά άρθρα πού άρχίσατε γιά τό ΠΑΣΟΚ είναι καλά, άλλά νά συνεχίσετε άν είναι δυνατόν, σέ κάθε τεύχος άρθρα προβληματι
σμού, γιατί σέ 1,2,3,5,6 χρόνια θά είναι κυβέρνηση, άρα θά πρέπει
νά τού δοθεί ένας προσανατολισμός, στήν όργάνωση καί στά μέλη
τής Κ.Ε. νά μήν κάνει τά λάθη πού έκανε - καί συνεχίζει νά κάνει τό ΚΚΕ καί δλη ή δημοκρατική άντιπολίτευση.
ΠΑΣΟΚ
Είναι άριστερό φιλο«περιθωριακό».
ΠΑΣΟΚ
Ή διεθνής πολιτική λείπει σχεδόν άπό τίς σελίδες του, μειονέ
κτημα τών περισσότερων έλληνικών περιοδικών.
Τελευταία παρατήρηση: Ά ν τό νεοσύστατο περιοδικό σας δέν
συνδέεται μ’ έναν μυστικό όμφάλιο λώρο (πρόσφατα ή Ιρανική
έπανάσταση έκλεισε μιά έφημερίδα, διότι ήταν όργανο χρηματο
δοτούμενο άπό τόν Σιωνισμό καί τή CIA) δπως πολλά τού έσωτερικού καί έξωτερικοϋ, καί μπροστά στήν άλήθεια θέλει νά θυσιάσει
τά κέρδη, παίρνοντας σάν δική του ύπόθεση καί ύποθήκη τήν
ύποστήριξη τών καταπιεζομένων μαζών τής γής, τότε ή έπιτυχία
δέν θ’ άργήσει νά στέψει τίς άνθρώπινες προσπάθειές σας γιά τόν
καταδυναστευόμενο συνάνθρωπό σας.
ΚΚΕ
Βόσκει κάπου μεταξύ Β' Πανελλαδικής-«Άλτουσερικών»-Σοσ.
Πορεία-ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ άριστερά- προσπαθώντας δέ νά φανεί ούδέτερο βάζει καί τσόντες γιά τό ΚΚΕ καί τό ΚΚΕέσ. (μέ τό όποίο παλιότερα έρωτοτροπούσε). Γενικά κινείται στά πλαίσια μιάς άμφισθήτησης πρός τήν παραδοσιακή άριστερά καί έπιφύλαξης πρός
τή νέα άριστερά (ΠΑΣΟΚ).
ΠΑΣΟΚ
Νά άναλάβει τό ΑΝΤΙ μιά κάποια πρωτοβουλία γιά τήν συσπεί
ρωση τής έλληνικής άριστεράς.
ΚΚΕ
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ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΥΠΟΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Σ.Η.Ε.Α
Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ

ΟΙ ανοιχτές διαδικασίες
έξασφαλίζουν
την ελευθερία τού τύπου
τοΰ Νικηφόρου Άντιυνόττουλου

ΠΡΙΝ άπό πέντε μήνες καί
άπό τις ίδιες στήλες τού
«Α ντί», είχαμε επισημάνει τή
σοβαρή κρίση πού σοβεί στους
κόλπους τής ”Ένωσης Συντα
κτών καί τονίζαμε την άνάγκη
νά άναληφθεί μιά εξυγιαντική
προσπάθεια στό χώρο τού Τύ
που καί τών μέσων μαζικής
ενημέρωσης, γενικότερα, άπό
τό σύνολο τών δημοκρατικών
προοδευτικών δυνάμεων τής

fra n k zappa

ΠΗΤ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΕΑΙ

ΝΕΦ ΕΛΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ
Σόλωνος 94, τηλ. 3607744
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Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ Γενική Συνέλευση,
πού συγκάλεσε τό Δ.Σ. τής ΕΣΗΕΑ, μέ
άφορμή τήν ϊδρυση καί λειτουργία ενός
ιδιωτικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ήταν
μιά ευκαιρία άκόμη νά διαπιστωθεί ή
αδυναμία τού Δ.Σ. νά χειριστεί σωστά
καί άποτέλεσματικά καίρια προβλήματα
τής λειτουργίας τού Τύπου, όπως επίσης
καί ή άδυναμία μιας συνολικής θετικής
παρέμβασης άπό τό λεγόμενο χώρο τής
συνδικαλιστικής άντιπολίτευσης — μέ
ορισμένες εξαιρέσεις - γιά τό ξεπέρασμα
τεχνητών, σέ μεγάλο βαθμό, πολώσεων
καί εντόνων άντιπαραθέσεων μεταξύ τών
δημοσιογράφων κατά εφημερίδες καί
ρεπορτάζ, πού έχουν καλλιεργηθεί σέ
μεγάλο βαθμό άπό τήν ηγετική ομάδα
τού Δ.Σ. τής Ένωσης, άλλά καί άπό τήν
πλευρά ορισμένων ομάδων ή «τράστ»,
γιά καθαρά ψηφοθηρικούς σκοπούς,
μπροστά στις άρχαιρεσίες πού άναμένονται.
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ενός ιδιωτικού
Πρακτορείου Ειδήσεων, άποτελεϊ κάτι
τό καινούριο γιά τή χώρα μας, ή όποια
βέβαια δέν μπορούσε νά άποφύγει τήν
πορεία πρός τή δημιουργία ισχυρών
συγκροτημάτων καί στό χώρο τών μέσων
ενημέρωσης —πορεία άναπόφευκτη στά
πλαίσια μιας καπιταλιστικής κοινωνίας,
ιδιαίτερα στή σημερινή φάση τής τεχνο
λογικής επανάστασης πού πραγματο
ποιείται στάν Τύπο.
ΚΙ ΟΣΟ κι αν ή πορεία αυτή εντείνει
τά φαινόμενα χειραγώγησης τού κοινού,
μέσα άπό κατευθυνόμενες πληροφορίες,
οπωσδήποτε δέν άντιμετωπίζεται τό
φαινόμενο μέ προσφυγή σέ «κινδυνολο
γίες» ή βαρύγδουπες καταγελίες τών
«κακών μονοπωλίων», ούτε' πολύ περισ

δημοσιογραφίας πού έχουν
επίγνωση τής κρίσης.
ΣΤΟ διάστημα αυτό, ορι
σμένα γεγονότα ήρθαν νά δώ
σουν μεγαλύτερη άκόμη διά
σταση στην κρίση καί νά κά
νουν πιό έπείγουσα την άνά
γκη κινητοποίησης τών δυνά
μεων εκείνων πού ενδιαφέρονται γιά μιά πραγματική άνανέωση στη λειτουργία καί δομή
τής 'Ένωσης Συντακτών.
σότερο μέ τήν άξίώση επιβολής «συντε
χνιακών φραγμών».
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, πιστεύουμε δτι ή δη
μιουργία τού Πρακτορείου* Ειδήσεων θά
έπρεπε νά άποτελέσει άφορμή γιά τό
Δ.Σ. τής ΕΣΗΕΑ νά προχωρήσει σέ μιά
σοβαρή μελέτη τών νέων συνθηκών πού
δημιουργούνται γιά τόν Τύπο. Κάτι, βέ
βαια, πού συνεπάγεται καί επισήμανση
τών συνθηκών κάτω άπό τίς όποιες λει
τουργεί σήμερα ό Τύπος στήν Ελλάδα,
τού ρόλου τών μέσων μαζικής ενημέρω
σης, τών λεγάμενων Γραφείων Τύπου
τών υπουργείων καί τών διαφόρων ’Ορ
γανισμών, τών ξένων είδησεογραφικών
πρακτορείων κλπ.
ΚΑΙ ιθά περίμενε κανείς άπό τό Δ.Σ.
νά σπεύσει στήν κατοχύρωση τών εργα
ζομένων στίς εφημερίδες συντακτών πού
διακινδυνεύουν καθημερινά τή θέση
τους μέσα στόν άγριο άνταγωνισμό πού
επικρατεί καί τίς άξιώσεις πού προβάλ
λονται πρός τούς συντάκτες άκριβώς
λόγω τού άνταγωνισμού —γιά νά μή μι
λήσουμε, βέβαια, γιά κατοχύρωση γνώ
μης καί ελεύθερης άποψης τών συντα
κτών άπέναντι στίς κάθε λογής σκοπιμό
τητες - επιχειρηματικές, πολιτικές, κομ
ματικές - μέ τίς οποίες βρίσκεται κάθε
στιγμή άντιμέτωπος ό δημοσιογράφος.
ΚΑΙ, βέβαια, θά περίμενε κανείς άπό
τό Δ.Σ. νά σπεύσει στήν κατοχύρωση τής
θέσης τών εργαζομένων συντακτών στίς
εφημερίδες - θέση πού διακινδυνεύεται
καθημερινά μέσα στόν άγριο άνταγωνισμό πού επικρατεί καί τών άξιώσεων
πού προβάλλονται πρός τούς συντάκτες
άκριβώς λόγω τού άνταγωνισμού - γιά
νά μή μιλήσουμε, βέβαια, γιά κατοχύ-

ρωση γνώμης καί έλεύθερης άποψης των
συντακτών απέναντι στις κάθε λογής
σκοπιμότητες —επιχειρηματικές, πολιτι
κές, κομματικές - μέ τίς όποιες βρίσκεται
κάθε στιγμή άντιμέτωπος ό δημοσιογρά
φος.
ΘΑ ΗΤΑΝ έκτός πραγματικότητας
βέβαια, αν ισχυριζόταν κανείς, ότι δλ’
αυτά τά προβλήματα έχουν λυθεί έκτός
Ελλάδος κι απομένει ή επίλυσή τους
μόνο στή χώρα μας. Θά είχε, όμως, τήν
αξίωση νά περιμένει άπό τό συνδικαλι
στικό φορέα των δημοσιογράφων τουλά
χιστον ένα πρώτο προβληματισμό, γιά
μιά θεωρητική έστω άντιμετώπισή τους.
ΑΝΤΙ γι’ αυτό, τό Δ.Σ. τής ΕΣΗΕΑ
έμφανίστηκε στή Γενική Συνέλευση, μέ
μιά —άσυνήθιστη γιά τήν ιστορία του... —
ομοφωνία, νά πλειοδοτεί, καθαρά γιά
λόγους προεκλογικής προπαγάνδας, σέ
«κινδυνολογία» καί αοριστολογία περί
«προασπίσεως τής ελευθεροτυπίας» πού
«κινδυνεύει άπό τό ιδιωτικό Πρακτο
ρείο» καί τά «μονοπώλια»...
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑ είναι αρκετά περίεργο,
αν λάβει κανείς ύπόψη του μερικά γνω
στά στοιχεία όπως:
• Ό τι ό Πρόεδρος τού Δ.Σ. τής
ΕΣΗΕΑ είναι καί διευθυντής τού
κρατικού «’Αθηναϊκού Πρακτορείου
Ειδήσεων». Ενός οργανισμού δη
λαδή πού έχει τήν άποκλειστικότητα
γιά τήν Ελλάδα - μέ άλλα λόγια, τό
μονοπώλιο - τής διανομής τών τηλε
γραφημάτων τών ξένων είδησεογραφικών πρακτορείων καί πού άσκεί όχι άποκλειστικά πλέον... - τό έργο
τής προβολής τού κυβερνητικού έρ
γου, τόσο στό εσωτερικό, δσο καί στό
έξωτερικό...
• "Οτι τό Δ.Σ. στό σύνολό του, ου
δέποτε έχει διατυπώσει έστω καί μία
διαμαρτυρία γιά τήν βάναυση προσ
βολή πού ύφίσταται καθημερινά ή
ελευθεροτυπία άπό τήν ΕΡΤ καί τήν
ΥΕΝΕΔ...
• Ό τι ή ύπαρξη καί ό τρόπος λει
τουργίας τών λεγάμενων «Γραφείων
Τύπου», όπως καί τά διάφορα
«τράστ» κατά υπουργεία καί τομείς
ρεπορτάζ, απαγορεύουν ουσιαστικά
τήν ελεύθερη προσέγγιση πρός τίς ει
δήσεις καί τίς πηγές τους, πού αποτε
λεί καί τήν ουσία τής ελευθεροτυπίας:
ΑΛΛΑ, αυτή είναι ή μία πλευρά τού
ζητήματος.
Η ΑΛΛΗ, αφορά ορισμένους «παρά
γοντες» τής λεγάμενης άντιπολίτευσης,
πού είτε μέσα στό Δ.Σ., είτε έξω άπό
αυτό ταυτίστηκαν μέ τίς θέσεις τής
πλειοψηφίας τού Συμβουλίου, χιορίς νά
δείξουν όποιαδήποτε άλλη διάσταση τού
προβλήματος ή μιά άλλη προοπτική θε
τικής παρέμβασης καί δράσης.
ΚΑΙ είναι χαρακτηριστικό απ’ αυτή
τήν άποψη, τό γεγονός δτι νέο έντυπο
πού φιλοδοξεί «νά έκφράσει» τήν συνδι

καλιστική άντιπολίτευση, είχε γιά κύριο
θέμα του τό νέο πρακτορείο καί τίς
«ολέθριες συνέπειές του», ταυτιζόμενο
έτσι μέ τήν πλειοψηφία τού Δ.Σ. παρα
μονές Γενικής Συνέλευσης, πού όπως
άποδείχτηκε, δέν άποτελούσε παρά
έναρξη τού προεκλογικού αγώνα τής
παράταξης τού κ. Άναστασόπουλου.
ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ κανείς πολύ χώρο
γιά νά παρουσιάσει τήν εκπληκτική επι
χειρηματολογία τών συντακτών τού άρ
θρου. Ίσως άρκεί νά σημειώσουμε, δτι οί
καλοί αύτοί άνθρωποι κατορθώνουν μέ
μιά άνετη «μαρξιστική άνάλυση» νά
καταδικάσουν ακόμη καί τή... φωτοσύν
θεση, σάν κακό προϊόν, τών κακών μο
νοπωλίων, λησμονώντας δτι τό έντυπό
τους βγαίνει σέ... φωτοσύνθεση!
ΩΣΤΟΣΟ, δέν είναι μόνο τό περιεχό
μενο τού εντύπου, πού μπορεί νά προκαλέσει άντιρρήσεις. Τό ουσιαστικό είναι ό
τρόπος τής έκδοσής του.
ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ πού άπό δλο καί εύρύτερες δυνάμεις τής δημοκρατικής άντιπολίτευσης στό χώρο τών δημοσιογράφων
διαπιστώνεται ή άνάγκη μιας συσπείρω
σης όλων τών άντιτιθεμένων στή σημε
ρινή διοίκηση τής ΕΣΗΕΑ, είναι άπαράδεκτο, άποτελεί έλλειψη εύαισθησίας
στήν τήρηση βασικών δημοκρατικών
διαδικασιών, τό νά περιορίζεται ή έκ
δοση ενός εντύπου πού θέλει νά έκφράσει τό σύνολο τής άντιπολίτευσης σέ μιά
ομάδα, ή οποία έπιλέχτηκε μέσα άπό άλ
λες κλειστές διαδικασίες.
ΕΙΝΑΙ γνωστό πώς στό χώρο τής συν
δικαλιστικής άντιπολίτευσης έχουν αρ
χίσει εδώ καί άρκετό καιρό ορισμένες
συνεννοήσεις μέ στόχο τή συσπείρωση
αυτού τού χώρου.
ΑΛΛΟ τόσο, δμως, είναι γνωστό, πώς
διατυπώθηκαν συγκεκριμένες άντιρρήσεις γιά τή μεθοδολογία πού άκολουθήθηκε καί πού είχε σάν άποτέλεσμα οί
συνεννοήσεις αυτές νά περιοριστούν δλο
αυτό τό διάστημα σέ όρισμένο μόνο κύ
κλο καί άριθμό άτόμων.
ΕΙΝΑΙ φανερό δτι ή διαδικασία αυτή
δέν μπορεί νά συνεχιστεί άλλο. ’Έχουν
διατυπωθεί προτάσεις νά άνοίξουν Αμέ
σως οί συζητήσεις πρός όλες τίς κατευ
θύνσεις, έτσι ώστε μέσα άπό ανοικτές
καί δημοκρατικές διαδικασίες νά δια
μορφωθούν οί θέσεις πάνω στίς οποίες
μπορεί νά στηριχθεί μιά νέα συνδικαλι
στική άντίληψη γιά τό ξεπέρασμα τής
σημερινής κατάστασης πού επικρατεί
στήν ΕΣΗΕΑ.
ΚΑΙ είναι άκόμη φανερό, πώς μόνο
μέσα άπό τέτοιες διαδικασίες κι άφού
έχουν διατυπωθεί οί κοινά άποδεκτές
θέσεις, μπορεί νά γίνει ή επιλογή τών
άτόμων εκείνων πού θά έκφράσουν τήν
ευρύτερη δημοκρατική συσπείρωση.
ΚΑΘΕ άλλη διαδικασία δέν μπορεί
νά εκφράζει τό σύνολο τών άντιπολιτευομένων δυνάμεων. Πολύ περισσό
τερο, δέν μπορεί νά τούς δεσμεύει.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ

Λ1ΛΙΚΑ ΝΑΚΟΥ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΜΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΩΡΙΚΟΣ
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Ζαν-Ποιλ
τού Δομίνικου Μττάκου
Ό θά να τος μιας «αιρετικής» προσω πικότητας, πού εχει σημαδέψει
την εποχή, δίνει τήν ευκαιρία καί δημιουργεί τήν υποχρέω ση γιά μιά
τεράστια επιχείρηση έξομάλυσνης. « Α ν ε ύ θ υ ν ο ι καί επ ικίνδυνοι», οί
«άκραίοι» άμφισβητίες μεταβάλλονται, μόλις πά ψ ουν ν ά υ π ά ρ χου ν
(κι επομένω ς νά άμψισβητούν) σέ φ ορείς τής κοινω νικής συναίνεσης
καί ό θρήνος γιά τό χαμό τους είναι κοσμικότατα πάνδημος.
“Ετσι κι ό Σάρτρ... Εκφραστές τού συστήματος πού αντιμε
τώπισαν οί μαθητές του πάνω στά οδοφράγματα, σάν τόν κ..
Ζισκάρ ντ’ Έστέν, πολιτικάντηδες μεταρρυθμιστές, πού μιά
ολόκληρη ζωή τούς περιφρονούσε, σάν τόν Μιτεράν, στυγνοί
γραφειοκράτες, πού τόν άντιμετώπισαν πάντα, στήν καλύτερη
περίπτωση, μέ απόλυτη δυσπιστία, στή χειρότερη, μέ μίσος,
ενώθηκαν σ’ ένα χορό βαρυπενθούντων γύρω άπότό νεκρό πιά
φιλόσοφο, πού ό Μαρκούζε είχε ονομάσει «παγκόσμια συνεί
δηση».

Ό Ζάν-Πώλ Σάρτρ πέθανε τήν Τρίτη 15 τού ’Απρίλη στις
εννιά, σέ ηλικία εβδομήντα τεσσάρων ετών. ’Αφήνει πίσω του
πενήντα βιβλία πού έχουν μεταφραστεί σέ 28 γλώσσες καί πού
ανήκουν σέ διάφορα είδη λόγου: τό φιλοσοφικό δοκίμιο, τό
θέατρο, τό μυθιστόρημα, τή λογοτεχνική κριτική καί τήν πολι
τική άρθρογραφία.
Τό κυριότερο έργο του, πού σημάδεψε μιά ολόκληρη γενιά
είναι τό «Μηδέν καί τό Είναι» πού κυκλοφόρησε τό 1943. Ε μ 
πνευσμένο σέ μεγάλο βαθμό άπό τό Γερμανό φαινομενολόγο
Husserl, προσπαθούσε νά άμφισβητήσει τό θετικισμό πού κυ
ριαρχούσε τόσο στό έργο τών Μαρξιστών, όσο καί σ’ έκεϊνο
όσων δέν ήταν Μαρξιστές, σ’ όλο τό πρώτο μισό τού 20ου
αιώνα.
Ό άνθρωπος δέν ήταν δυνατό νά γίνει ένα «επιστημονικό»
άντικείμενο τής φιλοσοφικής σκέψης, γιατί ή δραστηριότητα
πού μάς κάνει γνωστό τόν περίγυρο συνδέεται άρρηκτα μέ τή
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γνώση πού τελικά άποκτούμε. Ό άνθρωπος δέν είναι πράγμα
καί ή επιστημονική σκέψη πού τόν άφορά πρέπει νά είναι σέ
θέση νά σκεφτεί τόν ίδιο τόν εαυτό της.
Πρέπει λοιπόν νά έπιστρέψουμε στά άφελή βιώματα, στά
φαινόμενα, σ’ ότι είναι εμφάνιση κι εκεί νά έγκαταστήσουμε τή
σκέψη μας. Ή συνείδηση γίνεται λοιπόν ή βάση κάθε έμπειρίας, άκόμα καί τής επιστημονικής. Αυτή ή αρχική υπόθεση
άπομάκρυνε τόν Σάρτρ καί άπό τούς μαρξιστές καί άπό τή ψυ
χαναλυτική σχολή.
Ή συνείδηση δέν είναι λοιπόν ένας κενός χώρος όπου έγγράφονται ιδέες καί παραστάσεις, αλλά ένα σύνολο συνειδη
τών πράξεων πού υπάρχουν πάντα «αύτές καθ’ έαυτές» καί
«γιά τόν ίδιο τόν εαυτό τους». «Κάθε συνείδηση» μάς λέει ό
Σάρτρ «είναι συνείδηση κάποιου πράγματος». Δέν μένει έτσι
κανένας χώρος γιά τό «φροϋδικό υποσυνείδητό».
’Αφού όμως ή συνείδηση «αυτή καθ’ έαυτή» δέν είναι τί
ποτα, ό άνθρωπος δέν έχει άλλη «φύση» άπό άκριβώς αυτήν
τήν άνυπαρξία «φύσης». ’Αντίθετα, πρέπει συνεχώς νά δημιουργεΓ*τόν εαυτό του μέ τή ζωή καί τίς πράξεις.
Στόν άνθρωπο μόνο - άπό όλα τά όντα - ή ύπαρξη προηγεί
ται τής ουσίας καί διαμορφώνει τό είναι. ’Απ’ αύτήν τήν προ
νομιακή άντιμετώπιση τής ύπαρξης, βγαίνει καί ή λέξη υπαρ
ξισμός.
Βέβαια, ή πηγαία αυτή υπαρξιακή ελευθερία τού άνθρώπου
δέν σημαίνει ότι όποιος θέλει μπορεί νά κάνει όπου θέλει οτι
δήποτε θέλει. Πέρα άπό τίς τερατολογίες πού ένέπνευσε ή
σκέψη τού Σάρτρ, άναγνώριζε τήν ύπαρξη ενός σύνολου
εξωτερικών δεδομένων πού τά ονόμαζε, «ή κατάσταση».
"Ομως ή κατάσταση δέν άποτελεϊ έναν άξεπέραστο φραγμό
γιά τήν άνθρώπινη έλευθερία. 'Υπάρχει καί άποκτά τήν μία ή
τήν άλλη διάσταση, ανάλογα μέ τό είδος τών άξιών πού επεν
δύονται σ’ αύτήν άπό τήν έλευθερία. Καί βέβαια, δέν επιτρέ
πονται όλα, γιατί ή έλευθερία τού άλλου συνιστά τόν άντικειμενικό φραγμό γιά τή δικία μου πρωτοβουλία ή άδράνεια.
Ό άλλος άποτελεϊ επίσης τόν πιό μεγάλο κίνδυνο γιά τήν
έλευθερία μου: «είναι ή κόλαση. Μέ πραγμοποιεί μέ τό κοίταγμά του, μοΰ έπιβάλλει ένα νόημα, στερεοποιεί τήν έλευθερία
μου. Κι έγώ μέ τόν ίδιο τρόπο τόν άπειλώ...
Νά λοιπόν τό κύριο περιεχόμενο αύτής τής σκέψης πού άναζωογόνησε τή φιλοσοφία καί τήν άνοιξε πρός τό πεζοδρόμιο,
τήν αίθουσα χορού, τό οδόφραγμα καί τό έργοστάσιο, τούς
άπελευθερωτικούς άγώνες τών λαών τής περιφέρειας.
Τό τεράστιο έργο πού άκολουθεϊ καί περιβάλλει αύτόν τό
φιλοσοφικό άξονα έχει μείνει, σέ μεγάλο βαθμό, άτέλειωτο.

Φ ράσεις το ύ Σ ά ρ τρ
«Ή διάθεση νά γράψ εις καλύπ τει μιά άρνηση τής ζωής»
(ΟΙ Λέξεις)
«"Αν ό Θ εός υπάρχει, ό άνθρωπος δ έν είν α ι τίποτα. "Αν
υπάρχει ό άνθρωπος...»
(Ό Διάβολος καί ό καλός Θεός)

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1940-1967
Τού ΝΙΚΟΥ ΨΥΡΟΥΚΗ
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«Κάθε λάθος μου έ γ ιν ε για τί δ έν ήμουν άρκετά ρ ιζο 
σπαστικός»
(Καταστάσεις X)
«Δέν ά ρ κ εϊ νά π εθ αίνεις. Π ρέπει νά π εθάνεις στήν ώρα
σου»
(ΟΙ Λέξεις)

«Όσο πιό παράλογη είν α ι ή ζωή, τόσο πιό λίγο υπ οφ ερ
τός είν α ι ό θάνατος»
(ΟΙ Λέξεις)

Δέν έγραψε ούτε τό δεύτερο τόμο τής «Κριτικής τού διαλεκτι
κού λόγου», ούτε τήν ήθική πού έπρόκειτο νά συνοδεύσει τό
«Μηδέν καί τό Είναι». Δέν άρχισε κάν τό μεγάλο του έργο
πάνω στή ψυχή, καί τό μνημειώδες έργο του πάνω στό Φλωμπέρ ταλαιπώρησε τίς τελευταίες του ημέρες.
Όμως, μιά άπόλυτη δυναμική συνέπεια διατρέχει δλα αύτά
τά κομμάτια δημιουργίας, δσο τεράστιες κι άν είναι οί εσωτε
ρικές τους άντιφάσεις καί σπαρακτικές οί προσαρμογές πρός
τίς άλλαγές τού έξω κόσμου: ή άναζήτηση τής ελευθερίας καί
τής αλήθειας, μέσα άπό τήν υπαρξιακή πραγμάτωση.
Κι άκόμα με άπόλυτη συνέπεια «έζησε δπως σκεφτόταν» ό
Σάρτρ σ’ ένα αιώνα πού είδε χιλιάδες διανοούμενους νά υπο
κύπτουν καί «νά σκέφτονται όπως ζούσαν». Διστάζει άνάμεσα
στή συνοδοιπορία τού Καμύ καί τού Πικασό καί τήν άνατρεπτική άνάλωση στό καθημερινό τού Μπορίς Βιάν. Δοκιμάζεται
στό ενα καί στό άλλο, άλλά τό 1956, αυτός πού είχε άγωνιστεί
γιά τή σωτηρία τών Ρόζεμπεργκ καί είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος
τού Γαλλοσοβιετικού σύνδεσμου δέν ανέχεται τήν εισβολή στήν
Ουγγαρία καί κόβει κάθε σχέση μέ τό Κ.Κ.Γ. ’Αμέσως μπαίνει
στόν αγώνα γιά τήν άπελευθέρωση τής ’Αλγερίας. Άρνεϊται τό
Βραβείο Νόμπελ τό 1964 καί παίρνει μέρος μαζί μέ τούς φοι
τητές στήν κατάληψη τής Σορβόνης τόν Μάη τού 1968. ’Από
εκεί καί πέρα ταυτίζεται μέ τό κίνημα τής άκρας αριστερός
μέχρι νά χάσει οριστικά τήν δράσή του, πρίν άπό τέσσερα χρό
νια περίπου. ’Αλλά καί στίς διαπροσωπικές του σχέσεις - σχέ
σεις κατ’ έξοχή πολιτικές - είχε άγωνιστεί γιά νά διατηρήσει μέ
τή Σιμόν ντε Μπωβουάρ - τόν «Κάστορα» τών άφιερώσεών
του - μιαν ελεύθερη, θερμή καί άνοιχτή έρωτική σχέση.
Έτσι έζησε μέχρι νά γεράσει, «πεθαίνοντας σέ μικρές δό
σεις» αυτός πού έγραψε: «Όπως καί νά ’ναι, δέν είμαι ύποχρεωμένος νά άσχολούμαι μέ τίς κρίσεις, πού θά εκφραστούν
στό μέλλον γιά τό έργο μου, γιατί δέν μπορώ νά τίς έπηρεάσω
μέ κανένα τρόπο. 'Η τέχνη δέν είναι δυνατό νά περιοριστεί σέ
ένα διάλογο μέ τούς νεκρούς καί μέ τούς άνθρώπους πού δέν
γεννήθηκαν άκόμα: βλέπω σ’ αυτήν τήν ιδέα ένα τελευταίο
υπόλοιπο τής χριστιανικής πίστης στήν άθανασία... Οί νεκροί
ένεργούν άκόμα γιά λίγο σάν νά ζούσαν. 'Ένα χρόνο, δέκα
χρόνια, πενήντα χρόνια, ίσως, μιά πεπερασμένη περίοδο πάν
τως καί κατόπιν τούς θάβουν γιά δεύτερη φορά. Αυτή τή μέ
τρηση προτείνουμε στό συγγραφέα: δσο τά βιβλία του θά προκαλούν τό θυμό, τήν οργή, τήν ενόχληση, τή ντροπή, τό μίσος,
τήν άγάπη άκόμα κι άν δέν είναι πιά παρά μιά σκιά, θά ζεί.
Μετά, ό κατακλυσμός. 'Υποστηρίζουμε μιάν ήθική καί μιά τέ
χνη τού πεπερασμένου».
■

* Μιά μοναδική ιστορία γραμμένη άπλά κι
άντικειμενικά γιά τήν πιό πολυτάραχη περίοδο
τού έθνους μας. Στους 3 αυτούς τόμους ό
άναγνώστης διακρίνει σέ βάθος όλη τήν άλήθεια
γιά τά γεγονότα πού τήν συνθέτουν.
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Πόσο προοδευτικές είναι οι προοδευτικές
δυνάμεις στήν Ελλάδα;
Τί πρέπει νά κάνει ή νεολαία σήμερα;
Τό βιβλίο πού εισχωρεί στά άδυτα κάθε είδους
πολιτικού κατεστημένου
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Γυναικείες οργανώσεις
καί
φεμινιστικό κίνημα
τής Έλσας Θεοφυλάκτου
’Αστικός Κώδικας:
\<Άρθρον 1387: Ό άνήρ είναι ή
κεφαλή τής οικογένειας καί
άποφασίζει περί παντός δ,τι
άφορά τόν συζυγικόν 6ίον, ενόσω
ή άπόφασις αυτού δέν παρίσταται
ιός κατάχρησις δικαιώματος.
Άρθ. 1388: Ή γυνή λαμβάνει τό
έπώννμον τον όνόρός.

"Αρθ. 1389: Ή γυνή εχει τήν
διεύθυνση τού συζυγικού οϊκου.
Άρθ. 1398: Ό άνήρ φέρει τά
βάρη τού γάμου.
Άρθ. 1500: Ό πατήρ έχει τήν
πατρική εξουσία επί τού άνηλίκου
τέκνου. Έάν ό πατήρ Αδυνατεί ν’
ασκήσει ταύτην άναπληροΐ αυτόν
ή μήτηρ».

ΑΥΤΑ καί άλλα γράφει ό ’Αστικός μας Κώδικας. Τό σχέδιο τής έπιτροπής Γαζή σχετικά μέ τήν τροποποίηση τών άρθρων αυτών, όπως
είναι γνωστό, δέν έχει προωθηθεί ακόμα. Καί όμως χιλιάδες συζητή
σεις καί άγώνες έχουν γίνει σέ όλον τό κόσμο γιά τήν Ισότητα τών
δύο φύλων.
ΤΟ ΝΑ γεννηθείς γυναίκα έξακολουθεί καί σήμερα νά σημαίνει
καταπίεση. "Οπου ύπάρχει φτώχεια, είναι οί γυναίκες έκείνες πού
ύποφέρουν περισσότερο. "Οπου ύπάρχει προκατάληψη, είναι οί γυ
ναίκες πού σηκώνουν τό βαρύτερο φορτίο. Σέ όλες σχεδόν τις χώρες
οί γυναίκες κερδίζουν λιγότερα χρήματα άπό τούς άνδρες συναδέλ
φους τους. Στόν Τρίτο Κόσμο, οί γυναίκες συμβάλλουν κατά τουλάχι
στον 50% στήν παραγωγή τροφίμων. Στήν ’Αφρική 60% έως 80% τών
γεωργικών έργασιών γίνονται άπό γυναίκες καί όμως είναι καταπιε
σμένες.
ΤΟ πρόβλημα τής πολύπλευρης καταπίε
σης τής γυναίκας, είναι όξύ καί άρχισε νά
προβάλλεται καί στή χώρα μας. Οί γυναίκες
σήμερα άμφισθητοΰν τίς πατριαρχικές
άξιες. Άρνοϋνται νά παίζουν τόν ρόλο
«τής καλής μητέρας καί συζύγου» πού εί
ναι ταγμένη νά φροντίζει «τά τού οϊκου»,
άβουλη καί άμοιρη, έξαρτημένη πάντα άπό
κάποιο άντρα (πατέρα, άδερφό ή σύζυγο).
Θέλει νά βρεϊ τόν πραγματικό έαυτό της,
νά εϊναι άνεξάρτητη, αύτόβουλη καί χει
ραφετημένη. Θέλει ν’ άποτινάξει άπό πάνω
της ταμπού, δεσμά καί προκαταλήψεις.
ΠΟΛΛΑ λέγονται καθημερινά γιά τίς φε
μινίστριες καί τό φεμινιστικό κίνημα, πού
χτύπησε κάτι πολύ ούσιαστικό: τίς σχέσεις
τών γυναικών μέ τό άλλο φύλο. ’Αγώνες
γιά τήν άπελευθέρωση καί χειραφέτηση
τής γυναίκας σέ θέματα δουλειάς, σπου
δών, στό νά εχει 'ίσες εύκαιρίες, στό νά με
τέχει καί νά άποφασίζει γιά τή σεξουαλική
της ζωή. ”Ας θυμηθούμε δμως πότε καί πώς
ξεκίνησαν οί άγώνες τών γυναικών.
ΤΟ 1848, οί «Βεζουβιανές», μιά όργάνωση Γαλλίδων φεμινιστριών, ζητούσαν
τήν κατάργηση τού άνδρικοϋ φύλου, πι
στεύοντας πώς οί γυναίκες δέν είχαν άνάγκη τούς άνδρες σέ τίποτα.
ΤΟ 1857, οί ύφαντουργίνες τής Νέας
Ύόρκης κατεβαίνουν γιά πρώτη φορά σέ
άπεργία, ζητώντας καλύτερο μεροκάματο
καί λιγότερες ώρες δουλειάς.
ΤΟ 1886, στή μεγάλη άπεργία τού Σικά
γου, έργάτες καί έργάτριες άντιμετωπίζουν
ένοπλη έπίθεση τής άστυνομίας. Μέ λά
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βαρο τό μαντίλι μιάς έργάτριας βουτη
γμένο στό αίμα, άντιμετωπίζουν τήν έπίθεσή καί νικάνε.
ΕΝΑ χρόνο άργότερα, τόν Σεπτέμβρη
τού 1887, μιά τελειόφοιτη τού ’Αρσάκειου
’Αθηνών, ή 'Ελένη Παντελίδου, τόλμησε νά
ύποβάλει αίτηση στήν Πρυτανεία τού
'Εθνικού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, γιά νά
έγκρίνει τήν έγγραφή της στήν ’Ιατρική
σχολή. Ή ένέργεια αύτή προκάλεσε άγανάκτηση καί πανικό καί οί έφημερίδες τής
έποχής σχολίασαν τό γεγονός μέ άρθρογραφία γεμάτη εχθρα καί είρωνεία γιά τό
τόλμημα τής νεαρής ’Αρσακειάδας. Γιατί,
άπως έγραφαν, οί γυναίκες έτάχθησαν νά
τεκνοποιούν, νά μαντάρουν κάλτσες καί νά
άρχουν τής κουζίνας. Ή αίτηση τής 'Ελέ
νης Παντελίδου δέν έγινε δεκτή άπό τό
άνώτατο πνευματικό 'ίδρυμα, γιατί ό τότε
Πρύτανις τού πανεπιστημίου κ. Θεόδωρος
’Αφεντούλης άνέφερε στή σύγκλητο δτι
δέν θεωρεί πρός τό παρόν τήν Έλληνίδα
γυναίκα ώριμη νά σταδιοδρομήσει έπιστημονικά, όπως δέν θεωρεί καί τούς φοιτητάς
ώριμους νά δεχθούν άναμεσά τους ένα
θήλυ.
ΤΟ 1888, ιδρύθηκε τό διεθνές Συμβούλιο
Γυναικών, σάν μιά παγκόσμια γυναικεία
οργάνωση, μέ στόχους καί σκοπούς έκπληκτικούς γιά τήν έποχή έκείνη. Νά προωθή
σει τήν κοινωνική πρόνοια, τήν άναγνώριση
καί τόν σεβασμό τών άνθρωπίνων δικαιω
μάτων, νά έπιτύχει τήν άρση κάθε είδους
διακρίσεων, τήν άναγνώριση ίσων δικαιω
μάτων καί ύποχρεώσεων γιά τά δυό

φύλα καί νά συμβάλει στήν άνάπτυξη τής
διεθνούς συνεργασίας καί τής είρήνης.
Μετά άπό 90 χρόνια, τά θέματα αύτά έξακολουθούν νά έχουν πάντα καυτή έπικαιρότητα.
ΤΟ 1909 ΟΙ «Σουφράζετες» τής 'Αγγλίας
προσελκύουν τίς μάζες. Στίς συγκεντρώ
σεις πού κάνουν δέν άρκούνται στά τρα
γούδια καί τίς φωνές. Ρίχνουν πέτρες καί
σπάνε τζάμια τής πρωθυπουργικής κατοι
κίας στήν Ντάουνινγκ Στρήτ τού Λονδίνου.
'Επιτίθενται κατά τών άστυνομικών μέ τίς
ομπρέλες τους καί συχνά κρατάνε μαστίγια
Ιππασίας, πού δέν διστάζουν νά τά χρησι
μοποιήσουν κατά τών άνδρών. Άπό φεμι
νιστική μαστιγιά στό πρόσωπο δέν γλίτωσε
ούτε ό νεαρός τότε Ούΐνστον Τσώρτσιλ.
ΣΤΑ 1910 μέ πρόταση τής Κλάρας Τσέτκιν, πρώτης γυναίκας βουλευτίνας στόν
κόσμο, καθιερώνεται ή 8 τού Μάρτη «Διε
θνής ήμέρα τής γυναίκας».
ΑΛΛΑ τό φεμινιστικό κίνημα καί οί άγώνες τών γυναικών δέν είναι μόνον αύτά. Θά
μπορούσαμε νά γεμίσουμε πολλές σελίδες
περιγράφοντας τήν Ιστορική διαδρομή τού
κινήματος.
ΣΤΗ χώρα μας, τό γυναικείο κίνημα δέν
έκφράζεται ένιαϊα καί κανένα μέχρι σήμερα
όργανωμένο φεμινιστικό κίνημα δέν ύπάρχει. Οί γυναικείες οργανώσεις πού ύπάρχουν καί έκφράζουν μεγάλο ποσοστό γυ
ναικών είναι: «Ό σύνδεσμος Έλληνίδων
’Επιστημόνων», «Ή Ομοσπονδία Γυναικών
Ελλάδας», «Ή Κίνηση Δημοκρατικών Γυ
ναικών», «Ή Ένωση Γυναικών Ελλάδας».

'Υπάρχουν καί πολλές άλλες όργανώσεις
πού έκφράζουν ένα μικρό ποσοστό γυναι
κών.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Σύνδεσμός Έλληνίδων 'Επιστημόνων
• Νά προωθεί τήν κατανόηση καί την
φιλία μεταξύ των γυναικών έπιστημόνων
ολου τού κόσμου, χωρίς διάκριση φυλής,
έθνικότητας, θρησκείας ή πολιτικών πε
ποιθήσεων καί νά ένθαρρύνει τή διεθνή
συνεργασία.
• Νά προσπαθήσει νά δημιουργηθούν οί
άντικειμενικές προϋποθέσεις καί δυνατό
τητες πού θά έπιτρέψουν τήν ούσιαστική
μόρφωση τής γυναίκας σέ κάθε έπίπεδο,
καί τήν άπάλειψη κάθε δυσμενούς γι' αύτήν διάκρισης στήν έκπαίδευση.
• Νά ένθαρρύνει καί βοηθά τίς πτυχιούχους τών πανεπιστημίων νά χρησιμοποιούν
όλόπλευρα τήν μόρφωση καί τήν κατάρ
τισή τους στήν έπαγγελματική,. έπιστημονική, τεχνική καί πανεπιστημιακή τους έργασία.
• Νά έργάζεται γιά τήν έξαφάνιση τών
νομικών, οίκονομικών, κοινωνικών καί ψυ
χολογικών φραγμών πού έμποδίζουν τίς
γυναίκες νά διαδραματίζουν ύπεύθυνα ούσιαστικό ρόλο στή δημόσια ζωή.
• Νά Αναπτύξει αίσθημα κοινωνικής εύθύνης καί νά ένθαρρύνει τίς γυναίκες πτυχιούχους πανεπιστημίων νά θέσουν τήν
μόρφωση καί έπαγγελματική τους κατάρ
τιση στήν ύπηρεσία τής άνάπτυξης Αλλη
λεγγύης μεταξύ άλων τών γυναικών σέ
έθνική καί διεθνή κλίμακα, μέ στόχο τήν
συνειδητοποίηση, προώθηση, διεκδίκηση
καί κατοχύρωση τής πλήρους Ισότητας γυ
ναικών καί άνδρών.
• Νά συμβάλλει μέσω τών έπιστημονικών γνώσεων καί δυνατοτήτων τών μελών
του στήν προάσπιση τής δημοκρατίας καί
τών άτομικών έλευθεριών τού πολίτη.
• Νά βοηθήσει, μέσα άπό τή συνεργασία
τών γυναικών, στό σύνδεσμο, στή γνωριμία
καί άξιολόγηση τών μελών καί τών δυνατο
τήτων τους. ’Ακόμη, όσο κι άν φαίνεται
παράξενο κάποτε, οί γυναίκες έχοντας
καταφέρει τά παραπάνω (γνωριμία-άξιολόγηση-γνώση διαδικασιών άπό συμμετοχή)
θά καταφέρουν νά μή χρειάζονται τά, άπαραίτητα σ' αύτή τή φάση τού γυναικείου κι
νήματος, γυναικεία σωματεία, άλλά νά
συμμετέχουν ούσιαστικά καί Ισότιμα σέ
συλλόγους καί σωματεία πού δέν θά διακρίνονται μέ βάση τό φύλο.

Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας
• Ή κατάκτηση τής Ισοτιμίας τών γυ
ναικών στήν έργασία, στήν οίκογένεια, στή
ζωή. Ό άγώνας γιά τήν μορφωτική καί πο
λιτιστική Ανύψωση τής γυναίκας. Ή συμμε
τοχή της στόν άγώνα γιά τά δικαιώματα
τού παιδιού, ή συμμετοχή της γιά δημο
κρατία, συνδικαλιστικές έλευθερίες, κοι
νωνική πρόοδο καί είρήνη.

Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών
• Νά συμβάλει στήν άλλαγή τής σημερι
νής κατάστασης τών γυναικών τού τόπου
μας. Νά άντιπροσωπεύει όχι μόνο μιά φω

τισμένη μειοψηφία γυναικών, πού έχουν
περισσότερο ή λιγότερο συνειδητοποιήσει
τή κατάστασή τους, άλλά όσο γίνεται με
γαλύτερη μάζα γυναικών τού τόπου μας.
Στόχος τού αύτόνομου, όργανωμένου, μα
ζικού γυναικείου κινήματος πρέπει νά είναι
ή χειραφέτηση καί ή άπελευθέρωση τής
γυναίκας, μέσα σέ μιά προοπτική συνολι
κής άλλαγής τής κοινωνίας.
• Νά χαράξει πιό σωστό δρόμο τού
άγώνα τών γυναικών, ξεκινώντας άπό τήν
άντικειμενική διαπίστωση, πώς ή κοινωνία
άποτελείται άπό δύο διαφορετικά φύλα. Νά
γνωρίσουν οί γυναίκες πρώτα-πρώτα τήν
Ανατομία, τήν φυσιολογία, καί τά πραγμα
τικά αίσθηματά τους, γιατί σέ μεγάλο βα
θμό ό τρόπος πού αισθάνονται καί σκέ
πτονται δέν είναι αύτόνομος, άλλά τούς
έχει επιβληθεί.
• Νά όργανωθοϋν οί γυναίκες σέ ζων
τανές, μαζικές, αύτόνομες οργανώσεις πού
θά γίνουν φορείς γιά βαθιές κοινωνικές
άλλαγές.

Ένωση Γυναικών Ελλάδας
• 'Υποστηρίζει τήν πολιτικοποίηση τής
γυναίκας σύμφωνα μέ τά σοσιαλιστικά
ιδεώδη πού καθορίζουν ότι οί διαφορές
άνάμεσα στά δύο φύλα καί οί ταξικές δια
φορές πρέπει νά καταργηθούν καί ότι θά
πρέπει νά φθάσουμε σέ μιά ισότιμη κοινω
νία. 'Εκφράζει τήν πεποίθηση γιά τήν άνάγκη τής άλλαγής τού συστήματος μέ τό
σύνθημα: «Δέν ύπάρχει κοινωνική Απελευ
θέρωση, χωρίς γυναικεία άπελευθέρωση,
χωρίς κοινωνική άπελευθέρωση».
• 'Υποστηρίζει τή διαφώτιση τών γυναι
κών γιά τή φύση καί τά αίτια τής καταπίε
σής της. Προσπαθεί νά δραστηριοποιήσει
όλες τίς γυναίκες καί κυρίως τή γυναίκα
νοικοκυρά, τήν άγρότισσα καί τήν έργάτρια
πού είναι άντικείμενο μεγαλύτερης έκμετάλλευσης στό καπιταλιστικό σύστημα,
άκόμη τήν έπιστημόνισσα καί τήν ύπάλληλο, νά δουλέψουν γιά μιά κοινωνία όπου
άντρες καί γυναίκες θά έχουν ίσα δικαιώ
ματα, ίσες ευκαιρίες καί ίσες εύθύνες.

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ
ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ
.rp-rr-V
Σύνδεσμος Έλληνίδων 'Επιστημόνων
Στήν 'Ελλάδα οί ριζοσπαστικές φεμινί
στριες - τουλάχιστον οί όργανωμένες - εί
ναι έλάχιστες. Άπό τήν άλλη πλευρά τό
γυναικείο κίνημα έχει σήμερα - καί αύτό
είναι πολύ φυσικό - πολλές τάσεις. Πάν
τως, κοινός στόχος τών έκπροσώπων όλων
αύτών τών τάσεων παραμένει ή διεκδίκηση
τών γυναικείων δικαιωμάτων. Σάν Σύνδε
σμος Έλληνίδων Έπιστημόνων, παρά τή
διάφορη εκτίμηση τού θέματος, τή διά
φορη άξιολόγηση τών προβλημάτων καί
φυσικά, παρά τή διάφορη τακτική πού άκολουθοϋμε γιά τή λύση τους, δέν μπορούμε
παρά νά Αναγνωρίσουμε ότι οί «φεμινί
στριες», μέ τήν πίστη τους στίς γυναικείες
δυνάμεις καί τήν άγωνιστικότητά τους,
προσέφεραν στήν ύπόθεση γυναίκα, καί
προπαντός στά πρώτα χρόνια τής οργάνω
σης τού γυναικείου κινήματος.

Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας
Παρ’ όλο πού ορισμένα άπό τά προβλή
ματα πού άντιμετωπίζουν οί φεμινίστριες
άποτελούν καί προβλήματα τού γυναικείου
κινήματος (κύρια άτομικά-προσωπικά προ
βλήματα τής γυναίκας, σεξουαλικό, ζητή
ματα καταπίεσης τού φύλου), ό τρόπος
πού τά προβάλουν καί ή πρακτική πού τά
διεκδικούν είναι τέτοια, πού δέν συμβάλει
στή λύση τους, κύρια γιατί:
• Τό φεμινιστικό κίνημα στρέφει ού
σιαστικά τίς γυναίκες ένάντια στού,ς άνδρες, σάν πηγή προέλευσης τών προβλη
μάτων τους.
• ’Απομονώνει τά γυναικεία ζητήματα,
άπό τίς κοινωνικές συνθήκες κάτω άπό τίς
όποιες δημιουργούνται.
• 'Ιεραρχεί καί προτάσσει τά προβλή
ματα τής προσωπικής ζωής τής γυναίκας
καί κύρια τής σεξουαλικής άπελευθέρωσής
της άπό τά άλλα ζωτικά προβλήματα πού
άντιμετωπίζει, Ιδιαίτερα, ή γυναίκα καθη
μερινά.
• Ή τακτική διεκδίκησης τών γυναι
κείων προβλημάτων άπό τό φεμινιστικό κί
νημα έμποδίζει τήν σύνδεσή τους μέ τά
κοινωνικοπολιτικά προβλήματα πού άντιμετωπίζει καθημερινά ή γυναίκα, καί σάν
πολίτης δεύτερης κατηγορίας (άνιση μετα
χείριση, άνισότιμη έξέλιξη, νομικές διακρί
σεις, άνιση πληρωμή, άναχρονιστικές προ
καταλήψεις), καί σάν ψιητέρα (μή άναγνώριση τής μητρότητας σάν κοινωνικό λει
τούργημα, έλλειψη βρεφονηπιακών στα
θμών, έλλειψη κρατικών παροχών γιά τήν
προστασία τής μητρότητας, άπολύσεις έγκύων), καί σάν μέλος κοινωνικού συνόλου,
πού παλεύει γιά καλύτερες συνθήκες ζωής,
γιά ένα είρηνικό καί εύτυχισμένο μέλλον
γιά τά παιδιά της (πάλη κατά τής άκρίβειας,
γιά δημοκρατικές καί συνδικαλιστικές,
έλευθερίες, κατά τής στράτευσης, γιά τά
δικαιώματα τού παιδιού, γιά τόν άφοπλισμό
καί τήν είρήνη).
• Παρόλο πού θεωρητικά τό φεμινιστικό
κίνημα έμφανίζεται νά άναγνωρίζει τήν
άνάγκη σύνδεσής του μέ τά κοινωνικά
προβλήματα, στήν πράξη οί διεκδικήσεις
του είναι ξεκομμένες άπό τίς γενικότερες
κοινωνικές δεικδικήσεις, πράγμα πού τό
άπομονώνει άπό τίς εύρείες μάζες τών έργαζομένων καί τό περιορίζει σέ στενούς
χώρους διανοουμένων. Γι' αύτό καί μέχρι
σήμερα δέν έχει παίξει κανένα ρόλο στίς
κοινωνικές διεκδικήσεις καί μεταρρυθμί
σεις

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Κίάφας 3, 'Αθήνα, τηλ. 3639980
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Ή ΟΓΕ θεωρώντας ύπαρκτά τά προσω
πικά προβλήματα τής γυναίκας πού προ
τάσσει τό φεμινιστικό κίνημα, πιστεύει πώς
ή πολυσυζητημένη
«ελευθερία στόν
έρωτα» καί ή «γενικότερη ελεύθερη σύ
ναψη σχέσεων» είναι δυνατή, έφόσον στη
ρίζεται στήν άμοιβαία έκτίμηση καί έλξη
καί είναι άνεξάρτητη άπό ύλικές προϋπο
θέσεις, ήθικές καί άναχρονιστικές προκα
ταλήψεις καί κοινωνικούς συμβιβασμούς.
Ή σεξουαλική άπελευθέρωση δέν όδηγεϊ
στήν κοινωνική άπελευθέρωση.

Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών
Τό γεγονός δτι μπορούμε σήμερα νά μι
λάμε μέ μεγαλύτερη άνεση γιά θέματα πού
τά θεωρούσαμε, ώς πρίν λίγα χρόνια, τε
λείως προσωπικά καί τά ζούσαμε τελείως
ιδιωτικά, οφείλεται καί στήν ώρίμανση, βέ
βαια, τών ’ίδιων τών γυναικών, άλλά καί στό
κοινωνικό κλίμα γενικότερα, πού έπιτρέπει
μιά τέτοια συζήτηση. Μ' αύτή τήν έννοια
θεωρούμε πώς ή μεγαλύτερη συνεισφορά
τοϋ σύγχρονου φεμινιστικού κινήματος εί
ναι ή διερεύνηση καί ή προβολή πού έκανε
γιά τήν καταπίεση πού δέχεται ή γυναίκα
στήν καθαρά ιδιωτική, προσωπική της ζωή,
πού άφορά κυρίως τή σχέση της μέ τό
άλλο φύλο, μέ τόν άνδρα, είτε αύτός είναι
πατέρας, άδελφός, σύζυγος. Αύτή ή κατώ
τερη θέση τής γυναίκας ξεκινάει μέσα άπό
τήν παλιά πατριαρχική οίκογένεια, συνεχί
ζεται στή σύγχρονη πυρηνική καί έκδηλώνεται καθαρά σ’ άλες τίς έκφράσεις τής
άνδροκρατικής κοινωνίας στήν όποια
ζοϋμε.
Τήν καταπίεση καί τήν έκμετάλλευση
πού δέχεται ή γυναίκα, τήν παραδέχονται
άλα τά γυναικεία κινήματα κι άλες οί φενινιστικές ομάδες, άπ’ άποια άφετηρία κι άν

κάνουν τήν άνάλυσή τους. Τό σημείο πού
παρουσιάζονται οί μεγαλύτερες διαφορές,
διαφωνίες καί πολεμική άκόμη, είναι, πιό
δρόμο οφείλουμε ν' άκολουθήσουμε γιά νά
άλλάξουμε ριζικά τή σημερινή θέση τής
γυναίκας.
Ό δρόμος τής άπελευθέρωσης είναι καί
δύσκολος καί παγιδευμένος. Γι’ αύτό πι
στεύουμε πώς μιά καί οί αίτιες γιά τήν ση
μερινή μας κατάσταση είναι κοινωνικές,
δέν άρκεί νά έπιδιώκουμε, ή καθεμιά ξεχω
ριστά, τήν προσωπική της άπελευθέρωση,
γιατί κι άν άκόμα ήταν δυνατό, δέν θά άλ
λαζε τήν γενικότερη κατάσταση. Δέν πα
λεύουμε ούτε μαζί, ούτε ένάντια ατούς άν
τρες. ’Αντίπαλός μας δέν είναι ό κάθε άν
τρας, άλλά ό κάθε άνθρωπος, άντρας ή γυ
ναίκα, στό βαθμό πού έκφράζει, συνειδητά
ή άσυνείδητα, τά καθιερωμένα στερεότυπα
καί πού ή συμπεριφορά του στέκεται έμπόδιο ατούς στόχους μας. Τό ούσιώδες
δέν είναι τό φύλο, άλλά ή άντίθεση καί
άντίσταση στόν άγώνα τής γυναίκας γιά μιά
Ισότιμη θέση στήν κοινωνία. Τό γυναικείο
πρόβλημα έχει τήν ίδιαιτερότητά του, γιατί
οί γυναίκες καταπιέζονται καί σάν φύλο καί
σάν τάξη.
Ή καταπίεση πού δέχεται ή γυναίκα
έξαιτίας τοϋ φύλου της, δέν είναι μιά άφηρημένη ήθική κατάσταση, άλλά μιά συγκε
κριμένη κοινωνική καί Ιστορική έμπειρία. ΟΙ
μορφές καί οί έκφράσεις της άλλάζουν
μαζί μέ τόν τρόπο παραγωγής, πού έπιδρά
γενικά στίς άνθρώπινες σχέσεις.
Δεχόμαστε τήν προβληματική τού σύγ
χρονου φεμινιστικού κινήματος, άλλά δέν
συμφωνούμε σέ πολλά σημεία τής τακτικής
του. Δέν θεωρούμε άτι ό άνοιχτός πόλεμος
μέ τό άλλο φύλο μπορεί νά έπιτρέψει νά
καρποφορήσει ό άγώνας τών γυναικών.

ε κ δ ό σ ε ις

Ένωση Γυναικών Ελλάδας
Τό φεμινιστικό (ή γυναικείο) κίνημα είναι
άναμφισβήτητα τό πιό έπαναστατικό κί
νημα πού έμφανίστηκε τά τελευταία 25
χρόνια, στό διεθνή χώρο. Έχει τόν δυναμι
σμό κάθε νέου κινήματος καί είναι πρωτο
πόρο στό άτι άμφισβήτησε πεποιθήσεις καί
νοοτροπία πού έπί αίώνες έμειναν άκλόνητες. Πιστεύουμε πώς μιά άληθινή φεμινί
στρια δέν μπορεί νά μήν είναι καί άληθινή
σοσιαλίστρια, κι άτι μιά άληθινή σοσιαλίστρια πρέπει νά είναι καί άληθινή φεμινίσ
τρια (μέ τή σωστή έννοια τοϋ άρου «φεμι
νίστρια», τής γυναίκας δηλαδή πού άγωνίζεται γιά τήν ισοτιμία τής γυναίκας μέσα
στήν κοινωνία).
Είναι άλήθεια πώς ύπάρχουν πολλές τά
σεις στό φεμινιστικό κίνημα, μερικές μάλι
στα είναι τόσο έξτρεμιστικές, πού ή Ε.Γ.Ε.
δέν μπορεί νά συμφωνήσει μαζί τους. Οί
διάφορες τάσεις πού έκδηλώνονται μέσα
στό φεμινιστικό κίνημα άποπροσανατολίζουν τίς γυναίκες άπό τούς βασικούς στό
χους καί τά προβλήματα, πού πρέπει νά
άπασχολοϋν τό κίνημα.
Ή Ε.Γ.Ε. δέν άντιμάχεται βασικά τίς
«φεμινιστικές» όργανώσεις, ή όποιαδήποτε
άλλη γυναικεία οργάνωση πού άγωνίζεται
γιά τά δικαιώματα τής γυναίκας, γιά νά
μπορέσει νά γίνει ισότιμη μέ τόν άνδρα κι
έτσι νά παίξει ένα σημαντικό ρόλο στήν
άλλαγή τού συστήματος καί τό χτίσιμο μιάς
νέας κοινωνίας. Μπορεί νά διαφωνεί, ώς
πρός τήν τακτική, έχει άμως άρκετούς κοι
νούς σκοπούς. Ό τελικός στόχος τής «άλλαγής στίς άνθρώπινες σχέσεις» καί τό
σταμάτημα τής έκμετάλλευσης άνθρώπου
άπό άνθρωπο, τής μιάς τάξης άπό τήν
άλλη, περιέχεται στόν άγώνα τών γυναικών
σ’ άλο τόν κόσμο.
■
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«Π Ρ Α Σ ΙΝ Ο Σ Η Λ ΙΟ Σ » «Γ Υ Μ Ν ΙΣ Τ Ε Σ »: 1-0
Στην «ΑΥΓΗ» τη ς Κυριακής 20/4 δ η μ ο σ ιεύ τη κε τό περι
εχ ό μ ενο μιας π ερίεργης άνακοίνωσης, μιας π ερ ίερ γης ορ
γάνωσης τοϋ ΠΑΣΟΚ. Ή Τ.Ο. Τ ριζηνίας θεω ρούσε σκόπιμο
νά σ υ ντα χθ εΐ μέ τά σ κοταδισ τικά καί παρανοϊκά κηρύγματα
τού τοπ ικού Μ ητροπ ολίτη (Ύ δρας), εν α ν τίο ν τού γ υ μ ν ι
σμού καί των γυμνιστών.
Ό λ η ή Ε λ λ ά δ α πήρε μιά γεύσ η άπό τό παραλήρημα αυ
το ύ τού κληρικού τό βράδυ τού έπ ιτάφ ιου. Τόν άκούσαμε
στήν τηλεόραση νά έπ ω φ ελεΐτα ι άπό τή ν μετάδοσ η τή ς
σκηνής, όπου ή λ ιτα ν εία π ερ νά ει μέσα στή θάλασσα γ ιά νά
εξαπ ολύσει τά έξα λλα καί άλλοπρόσαλλα άνα θέμ α τά του.
Κι ένώ άναρω τιόμασ τε τ ί δ ο υ λειά έχουν οι σοσιαλιστές τή ς
Τροιζηνίας μέ τέ το ια παρέα, πήραμε καί νέο κω μικοτραγικό
σ το ιχείο άπό τή ν παράξενη δράση του ς. Ο ύτε λίγο, ο ύ τε
πολύ «καρφώνουν» στή χω ροφυλακή κινηματογρ ά φ ο πού
προβάλλει έ ν θ ε τα άποσμάσματα πορνό (κοινώς τσ ό ν τες)
καί... κοινο π οιεί τή ν κατάδοση πρός τό «Σεθ. Μ ητροπολί
την Ύ δ ρας», προφανώς γιά νά είσπ ράξει τίς ε υ λ ο γ ίες του.
Γιά τού λόγου τό άληθές, τό άναδ ημο σ ιεύο υμε ολόκληρο.
Δ έν είμ α σ τε έ ν θ ερ μ ο ι όπαδοί τή ς τσ όντας, άλλά νο μ ί
ζουμε πώς οί δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες μιας οργάνωσης τού ΠΑΣΟΚ
δέν θά πρέπει νά π εριλαμβάνουν καί τό ρόλο το ύ πληρο
φ οριοδότη τή ς άστυνομίας. Είμαστε π ερ ίερ γο ι νά δ ο ύ μ ε άν
οί ύπ οκριτές καί μα ρ τυ ρ ιά ρ η δ ες α ύ το ί σ κ ο τα δ ισ τές καλύ
π τονται έπίσημα άπό τό κόμμα του ς. Γ ια τί τ ό τ ε θά πρέπει
νά άνησυχήσουμε πολύ!
*
2. 'Επειδή δλα αύτά είναι δχι
τ.ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜ.: 22-3-80
μόνο ΠΑΡΑΝΟΜΑ, άλλά καί κατ’
ΠΡΟΣ ΤΟ Α.Τ. ΠΟΡΟΥ καί
έξοχήν έπικίνδυνα γιά τήν πνευ
ΤΟ ΣΤ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΓΑΛΑΤΑ
ματική ύγεία ένηλίκων καί άνηλίκων, Σάς ζητούμε νά ένεργήσετε
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ο,ΤΙ νομίζετε άποτελεσματικότεa. NOM. ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
β. Σεθ. Μητροπολίτην Ύδρας
ρον, γνωρίζοντας έγγράφως καί
γ. Σύλλογον Γονέων Γυμν. ΠΟΡΟΥ
οέ μάς, τίς σχετικές σας ένέρδ. Λύκειον ΠΟΡΟΥ
γειες.
ε. Γυμνάοιον ΠΟΡΟΥ
3. Σάν όφύθυνοι Πολίτες, αυγκροτοϋντες 'Υπεύθυνο Κόμμα,
1. Σάς γνωρίζουμε, μέ μεγάλη
πρόκειται νά άγωνισθουμε μέ
λύπη καί άνησυχία μας, ότι σύμ
όλες μας τίς δυνάμεις γιά τήν τε
φωνα μέ διασταυρωμένες πληρο
λειωτική έξαφάνηση τοϋ άπαράφορίες μας, ό κινηματογράφος
δεκτου αύτοϋ αίσχους άπό τόν
τοϋ Γαλατά *ΑΥΡΑ> στή διάρκεια
Τόπο μας.
τών παραστάσεων του, διακόπτει
τήν προβαλλόμενη ταινία καί
ΓΙΑ ΤΗΝ Τ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ.
μεταδίδει άποσπάσματα έζαιρεΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
πκά ΑΣΕΜΝΩΝ ταινιών (ΠΟΡΝΟ),
Ο Γοαμματέας
τής Συντ. Επιτροπής
παραβλέποντας καί αύτήν άκόμα
Γιάννης Άνυφαντάκης
τήν παρουσία άνηλίκων.

Α ύ τ έ ς τ ί ς μ έ ρ ε ς _ &■

PpÇ
οί μαθητές τών
σιων σποχρεούνται εις
λογηοιν, ώστε αύτή ή
τ ής νεολαίας,
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άπό τίς β α ρ ι έ ς (!) της άμαρτίες νά μπορέσει νά αισθανθεί
της Άναστάσεως τήν άγαλλίασιν.
Παρά τόν μεσαιωνικό χαρα
κτήρα τής παραεκκλησιαστικής
οργάνωσης «"Αγιος Βαρνάβας»,
Κύπρου, ή γνώση τού σύγχρο
νου μάρκετινγκ διευκολύνει
τήν διάδοση τών... Ιδεών της μέ
έκτύπωση καί κυκλοφορία στά
γυμνάσια τού έρωτηματολόγιό
της πού άναλυτικά ταξινομεί
τίς άμαρτίες: άνάλογα μέ τά
μέλη τού σώματος πού τίς έκτελούν.
Π Α ΙΔ ΙΚ Ο Ι
ΟΔΗΓΟΙ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

5 Αγαπητό μου παιδί,
Τώρα πού πλησιάζουν οί άγιες

• Ή «Κίνηση γιά τά
δικαιώματα τών ψυχασθενών»

οργανώνει στις 29 ’Απρίλη
εισήγηση καί άνοιχτή συζήτηση
μέ θέμα « Ψυχιατρική καταπίεση
καί τρέλα», στήν αίθουσα
διαλέξεων τού Δημαρχείου
Ζωγράφου, Ίωάννου Θεολόγου
22, τρίτη στάση Ζωγράφου, στίς
8 μ.μ.
• Ομάδες Γυναικών
(’Εκδοτική 'Ομάδα Γυναικών 'Ομάδα Φοιτητριών ’Ιατρικής 'Ομάδα Γυναικών Νομικής
καί Φιλοσοφικής, 'Ομάδα
Πρωτοβουλίας Πειραιά, 'Ομάδα
Γυναικών Πειραιά, Αύ.τόνομη
,'Ομάδα 'Ομοφυλόφιλων
Γυναικών, Συντακτική ’Επιτροπή
«Σφίγκης» Γυναικεία Όμάδα)
διοργανώνουν τή Δευτέρα 28
’Απριλίου 6.30 μ.μ. στήν
αίθουσα Φιλοπρόοδου "Ομίλου
'Υμηττού συγκέντρωση-συζήτηση
μέ θέμα: «Φεμινισμός καί
’Επανάσταση» Θά μιλήσει ή
γνωστή ’Αγγλίδα φεμινίστρια
συγγραφέας Σίλα Ροουμπόθαμ.
• Ή ’Επιτροπή
Πρωτοβουλίας μελών τής Νέας
’Αριστερός όργανώνει στίς 26

καί 27 ’Απριλίου στήν ’Αθήνα
συνδιάσκεψη μελών καί
στελεχών τού κινήματος Νέας
’Αριστερός Ελλάδας, οργάνωσης
τής ’Αριστερός πού ύστερα άπό
20 χρόνων προσπάθεια γιά τήν
ανανέωση τού Κομμουνιστικού
Κινήματος, βρίσκεται σήμερα σέ
κρίσιμη καμπή. Στήν
συνδιάσκεψη θά γίνει μιά
ιστορική άναδρομή στήν πορεία
τής οργάνωσης, έκτίμηση τής
σημερινής της φάσης καί τής
δυνατότητας συνέχισης τής
προσπάθειας μ’ αυτή τή μορφή.
αυτές ημέρες καί πρόκειται νά
πας γιά νά έξομολογηθής, σκέψου πρίν πας στόν έξομολόγο
μήπως έχεις κάνει κάποιο άμάρτημα άπό αύτά πού σού γρά
φουμε πάρα κάτω, καί ύπογράμμισέ τα ή βάλε ένα μικρό σημάδι
γιά νά προσέξης καί νά τά πής
στόν έξομολόγο. Άκόμα προσευ
χήσου ό καλός Θεός νά σέ φω
τίση νά θυμηθής δλα σου τά
άμαρτήματα καί νά τά έξομολο
γηθής μέ ειλικρίνεια.
ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

Μήπως λές ψέμματα, έστω καί
γιά άστεϊα;
Μήπως τραγουδάς αισχρά τρα
γούδια, πού άκοϋς στό ραδιό
φωνο;
Μήπως άντιμιλάς στούς γονείς διδασκάλους - μεγαλυτέρους;
Μήπως όρκίζεσαι στό όνομα τού
Θεού καί τών άγιων;
Μήπως βλασφήμησες ποτέ τά
θεία ή λές «Ά ’ στό διάβολο».

Τέλος, θά γίνει συζήτηση γιά τήν
κατάσταση τής ’Αριστερός καί
τή δυνατότητα συμβολής τής
οργάνωσης στήν άνάπτυξη τού
Κινήματος τής Χώρας μας.
Ή Συνδιάσκεψη θά είναι
κλειστή καί θά γίνει στήν οδό
’Ακαδημίας 98 στόν 4ο όροφο.
• «Τσιμπάει; Προφανώς όχι
γιατί όέν είναι θάλασσα άλλά...
τό γήπεδο Βόλεϋ πού
κατασκεύασε φέτος ατό Γαύριο,
ό εργολάβος. Τσίμπησε όμως τό
δημόσιο χρήμα»...

Μι χιούμορ, αλλά καί κριτική
άντιμετωπίζονται τά τοπικά
προβλήματα άπ’ τήν
συμπαθητική «Άνδριώτικη
Γνώμη», δίμηνη έφημερίδα τής
Άνδρου.
Γιά όσους ένδιαφέρονται, ή
διεύθυνση τής «’Ανόριώτικης
Γνώμης» είναι: Μ. Βόδα 228.
• Ή «Κίνηση Δημοκρατικών
Γυναικών Παγκρατίου»,

όργανώνει κύκλο συζητήσεων,
στά γραφεία της Ά γρας 37,
πλατεία Πλαστήρα, μέ θέμα «ή'
κρίση τής πατριαρχικής
οικογένειας». Τήν Τετάρτη 23
Απριλίου, στίς 6.30 μ.μ., θά
μιλήσει ή ψυχολόγος Χρύση
Ίγγλέση-Σταματοπούλου μέ θέμα
«οί ψυχολογικές έπιπτώσεις τής
πατριαρχικής δομής τής
Μήπως λές ύπερήφανα λόγια γιά
τόν έαυτό σου;
ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ

Μήπως βλέπεις άσχημα έργα
στήν τηλεόραση;
Μήπως βλέπεις άκατάλληλα κι
νηματογραφικά έργα;
Μήπως διαβάζεις περιοδικά καί
βιβλία, πού δέν σέ ώφελούν;
Μήπως δέν διαβάζεις τήν Αγία
Γραφή;
ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΙΩΝ

Μήπως σ’ άρέσει ν’ άκοΰς τρα
γούδια κοσμικά τού ραδιοφώνου;
Μήπως σ’ άρέσει ν’ άκούς αισχρά
λόγια άπό μεγάλους καί μικρούς;
Μήπως άκούς νά κατηγορούν τό
Χριστό μας καί νά τόν βλασφημούν καί δέν διαμαρτύρεσαι;
Μήπως άκούς νά κατηγορούν
άδίκως τούς άλλους καί δέν μι
λάς;
ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ

Μήπως κλέβεις ξένα πράγματα
άπό τό· σπίτι καί τό σχολείο;

οικογένειας» καί θά
άκολουθήσει συζήτηση.
β Πολλές καί ενδιαφέρουσες
οί συναυλίες τελευταία · ή πιό
πρόσφατη: στό Σπόρτιγκ ή
Γιουγκοσλάβα Λάινα Λόβιτς θά
τραγουδήσει νέο ρόκ τό Σάββατο
26 ’Απριλίου στίς 9 μ.μ.
• Τό «θεατρικό ’Εργαστήρι
Δράμας», ξεκινά τή
δραστηριότητα του γιά έναν
πραγματικό διάλογο μέ τό κοινό
τής «Ελλάδας τών συνόρων» μέ
τό άνέβασμα τού έργου του
Γιάννη Μωραΐτη τό
«Σνναπάντημα». Ή πρεμιέρα θά
δοθεί στίς 26 ’Απριλίου στό
κινηματοθέατρο «’Αστέρια» τής
Δράμας.
• Γιά πρώτη φορά στή χώρα
μας δύο Έλληνες μουσικοί, οί
Σάκης Παπαδημητρίου, πιάνο
καί Φλώρος Φλωρίδης, πνευστά
θά συνεργαστούν μέ δυό μεγάλα
ονόματα άπό τό χώρο τής
σύγχρονης ευρωπαϊκής τζάζ,
τούς Τόρστεν Μύλλερ, μπάσο καί
Γκέρντ Γκλέσμερ κρουστά.
’Οργανώνεται άπό τό περιοδικό
Τζάζ καί τό ’Ινστιτούτο Γκαϊτε
στό Θέατρο Άλάμπρα στίς 28
’Απριλίου, ώρα 20.00. Εισιτήρια
(200 δρχ). στό POP 11, Σκουφά
15 καί στό ταμείο τού θεάτρου.
• Τό «Σκιρώνειο Μουσείο
Πολυχρονόπουλον», ατά πλαίσια
τών πολιτιστικών άνταλλαγών μέ
τό εξωτερικό, συνεργάστηκε μέ
την ένωση πλαστικών τεχνών τής
Σόφιας καί τόν όργανισμό
διάδοσης τής βουλγάρικης
τέχνης. "Ετσι,
πραγματοποιούνται παράλληλα
οί άκόλουθες τρεις έκθέσεις μέ
γενικό θέμα «Ή βουλγαρική
τέχνη σήμερα».

’Εθνογραφική καί Λαογραφική
τής Ροδόπης καί Πιρίν, στό
Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Μήπως χτυπάς τούς μικροτέρους
συμμαθητάς καί άδελφούς σου;
Μήπως κάνεις αισχρές χειρονο
μίες στόν έαυτό σου καί στούς
άλλους;
Μήπως δέν κάνεις τό σταυρό σου
καλά καί εύλαβικά;
Μήπως μουτζώνεις τούς άλλους;
ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ

Μήπως πηγαίνεις στά θέατρα καί
κινηματογράφους;
Μήπως πηγαίνεις στά πάρτυ καί
χορεύεις άμαρτωλούς χορούς;
Μήπως κλωτσάς τούς φίλους σου
καί τ’ αδέλφια σου;
Μήπως δέν πηγαίνεις κάθε Κυ
ριακή στήν εκκλησία καί στό κα
τηχητικό;
ΔΙΑΦΟΡΑ A ΑΛΑ ΑΜΑΡΤΗ
ΜΑΤΑ:

Διάφορα άλλα άμαρτήματα.
Μήπως δέν κάνεις κάθε μέρα τήν
προσευχή σου;
Μήπως δέν υπακούς τούς γονείς
σου;

’Αθηναίων, πού θά διαρκέσει ώς
τίς 30 ’Απριλίου.
Βουλγάρικη Γλυπτική καί
χαρακτική, στό Φουαγιέ ·
Δημοτικού θεάτρου Πειραιά, ώς
τίς 28 ’Απριλίου.
Βουλγάρικη Ζωγραφική, στήν
Αίθουσα Τέχνης Πειραιά, πού
θά μένει άνοιχτή ώς τίς 3 Μαϊου.
• Ή Λέσχη Φωτογραφίας
καί Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης προκηρύσσει τόν

Ιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό
’Ασπρόμαυρης Φωογραφίας μέ
θέμα « Άνθρρώπινες Σχέσεις».
Τελευταία ήμερομηνία υποβολής
φωτογραφιών είναι ή 31η
Μαϊου. "Οσοι ένδιαφέρονται
μπορούν νά ζητούν πληροφορίες
στή διεύθυνση τής Λέσχης, ταχ.
θυρίδα 802, Κεντρικό
Ταχυδρομείο, Θεσσαλονίκη,
καθώς καί στά γραφεία της
Προξ. Κορόμηλά 37, τηλ.
201465.
0 ’Αφιερωμένο στή
φιλοσοφία τού χρόνου τό
περιοδικό «Δευκαλίων», έκδοση
τού Κέντρου Φιλοσοφικών
’Ερευνών, κυκλοφόρησε τό
τεύχος 29 πού συμπληρώνει τά
δέκα χόνια ζωής του.
Δημοσιεύονται άρθρα τών: Τζ.
Ν. Φίντλεϋ, Ρ. Μ. Γκέιλ, Ε. I.
Μπιτσάκη, Π. Ρός.
• Θανάση σφίξε τό ζωνάρι...
Καί εννοούμε τόν Θανάση
Κανελλόπουλο. Γιατί έχουμε στά
χέρια μας κάρτες μέ πασχαλινές
εύχές τού έκ τών υπευθύνων γιά
τήν εφαρμογή τής λιτότητας
'Υφυπουργού Οικονομικών κ.
Μποκοβού πρός δύο κυρίες
αδελφές καί σύνοικους στήν όδό
Βασ. "Ολγας 85, Θεσσαλονίκη
355 σταλμένες άτελώς σέ
επίσημο φάκελο. Δέν θά
μπορούσε, τουλάχιστον, νά
στέλνει μιά κοινή κάρτα; Θά
ήταν καί πιό φιλικό καί πιό οικείο.
Μήπως δέν μελετάς τά μαθήματά
σου;
Μήπως δέν νηστεύεις τίς νηστείες
πού όρίζει ή ’Εκκλησία μας;
Μήπως δέν κοινωνεϊς συχνά τά
άχραντα Μυστήρια;
Μήπως ντύνεσαι μασκαράς τίς
άπόκριες;
Μήπως δέν κάνεις έλεημοσύνη
στούς πτωχούς ανθρώπους;
Κανέναν δέ θά ένδιέφερε, βέ
βαια, ή άρρωστημένη ψύχωσή
τών «Ιεροεξεταστών». "Ομως,
ένδιαφέρει όλους μας, τό πώς
καί άπό πού άντλούν τό δι
καίωμα νά «είσχωροϋν» στά
σχολεία «διανομείς» θεολόγοι.
Άπό ποιά κανάλια τού Υπουρ
γείου Παιδείας έξασφαλίζεται ή
άνοχή σέ τέτοιας μορφής «διά
δοση Ιδεών», άν μπορεί κανείς
νά χαρακτηρήσει ώς Ιδέες αύτές τίς άντικοινωνικές ήλιθιότητες.

ΤΟ Α Ν Τ Ι-Κ Ο Μ Π ΙΟ Υ Τ Ε Ρ
Όμάδα ειδικών συνεργατών τού ΑΝΤΙ έφεύρε τό πρώτο ελληνικό
κομπιούτερ. Τό κόστος κατασκευής του είναι μηδαμινό «ένα άδειο
κουτί σπίρτα- καί ή άκρίβειά του άπόλυτη. Πρόκειται γιά ένα προϊόν
πού θά κατακλύσει ασφαλώς τήν εύρωπαϊκή καί τήν παγκόσμια
άγορά. Πέρα άπό τίς πολιτικές μας άντιθέσεις πρέπει νά μάς ενώσει
όλους αυτή τή στιγμή τό εθνικό συμφέρον. "Ας.προσέξουν λοιπόν οί
άρμόδιοι υπουργοί - Μητσοτάκης, Κανελλόπουλος, Έβερτ κλπ. - τήν
πρώτη επίδειξη, σέ παγκόσμια άποκλειστικότητα, τού ελληνικού ύπερκομπιούτερ.
1η φ ά σ η: Βάλτε

στό μυαλά σας
έναν άποιονδήποτε άπό
αυτούς τούς άριθμούς.

2η φάσ η: Προσθέστε έναν όποιον-

δήποτε άπό τή δεύτερη
σειρά.

Ο

1

3η φάσ η: Πολλαπλασιάστε τό άπο-

τέλεσμα μέ έναν άριθμό
άπό τήν τρίτη σειρά.

4η φ ά σ η: Αποδείξατε

τήν εύθυκρισία καί τό έλληνικό
κομπιούτερ τήν άποτελεσματικότητά
του.
Μπράθο στούς έρευνητές τού ΑΝΤΙ.

Μέ τούς ίδιους πάντα ηθοποιούς

Ή

Γαλλική διασύνδεση

(The French con n ection )
to ù

K. A. Μανιάτη

Δίσταζα àvάμεσα, σέ όνό σενάρια. Τό ένα ήταν γιά υπερπαρα
γωγή. Θά τό έλεγα: «Ίδρυμα εν διαλύσει ή κάπως έτσι». Ή
πίεση τής έπικαιρότητας μέ άναγκάζει όμως νά προτιμήσω ένα
άλλο πιό περιορισμένο, αλλά δχι λιγότερο συνταρακτικό.
Νά λοιπόν τό «σκάνδαλον εν δψει».
’Αρχικά υπάρχει ή ΥΕΝΕΔ καί
ό ύπερ-προϊστάμενός της. Γιά νά
τού άρέσει θά πρέπει νά είναι όχι
μόνο χαριτωμένη, άλλά καί καλή
νοικοκυρά. Νά στήνει δηλαδή
μαρμίτα καί νά καλεϊ τούς ήμέτερους:
«Ελάτε, έλάτε
τή σούπα νά φάτε,
μικροί καί μεγάλοι
καί φίλοι καί άλλοι».
Στήν περίπτωση δμως πού μάς
άπασχολει, τρώνε μόνο οί φίλοι.
Καί τρώνε καλά. Οί άλλοι, άγαπητά συν-κορόιδα, δηλαδή εσείς,
εμείς κι όλος ό κόσμος, μόνο
πληρώνουμε. Κι δταν άνοίξουμε
τό κουτί τρώμε κάτι πού δέν θά
τό γράψω, γιατί υπάρχουν καί
όρια.
"Ας έρθουμε δμως στή συγκεκριμένη ιστορία.
Στίς 17 Ίανουαρίου ή ΥΕΝΕΔ
γνωστοποιεί πώς θά κάνει δια
γωνισμό γιά νά προμηθευτεί 2
πομπούς τών 40KW καί άλλους
τέσσερεις τών 10KW. Ό λα τά
έγγραφα αύτής τής εξαρχής πο
νηρής προκήρυξης είναι γραμ
μένα στά έλληνικά (άν βέβαια τά
θεωρήσουμε έλληνικά). Χρόνια
δμως τώρα τά Γενικά ’Επιτελεία,
ή ΔΕΗ, ό ΟΤΕ καί ή ΕΡΤ κάνουν
δλες τίς σχετικές προκηρύξεις
πού άπευθύνονται άπό τή φύση
τους στή διεθνή άγορά στά άγγλικά. Γιατί λοιπόν —τώρα μάλι
στα πού μπαίνουμε στήν ΕΟΚ τόση έλληνομανία;
Γιατί έτσι θά μάθαιναν έγ
καιρα τό διαγωνισμό μόνο οί
έταιρείες πού εκπροσωπούνται
δεόντως στήν ’Αθήνα μέ ελληνο
μαθές προσωπικό. Καί ύπάρχουν
τέτοιες. Γιά μερικές μάλιστα έχει
γραφτεί δτι δχι μόνο Έλληνες εί
ναι οί άντιπρόσωποι, άλλά δ,τι
ελληνικότερο υπάρχει, δηλαδή
ένδοξοι ήγέτες ένοπλου δυνάμεως.
Προκηρύσσεται λοιπόν στίς 17
Ίανουαρίου ό διαγωνισμός μέ
ήμερομηνία καταθέσεως τής
προσφοράς, 20 Φεβρουάριου
1980. Λές κι έπρόκειτο νά προ
μηθευτούν χαρτί περιτυλίγματος.
’Επειδή δμως, ούτε αυτός γιά
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τόν όποιο είχε στηθεί ή δλη υπό
θεση προλάβαινε νά ετοιμαστεί,
δίνουν άλλες δεκαπέντε ημέρες
παράταση. Καλούν δηλαδή τόν
άντιπρόσωπο
τής
γαλλικής
Thomson — γιατί περί αύτού
πρόκειται —καί τού λένε:
«Δέν πειράζει παιδιά καί στίς
7 Μαρτίου νά έχετε τά χαρτιά,
καλά θά είναι».
Οί άλλοι δέν μπορούσαν βέ
βαια πιά νά παρέμβουν, μιά καί
είχαν χάσει τήν πρώτη προθε
σμία, τή μόνη πού γνώριζαν.
’Αλλά τά πράγματα δέν είχαν
μείνει έτσι στήν τύχη. ’Εδώ πρό
κειται γιά μάσες γερές.
• "Ενα άπλό περιστατικό δίνει
τήν ευκαιρία Οέ Αναγνώστη μας
«νά τά πει Απ’ τήν καλή»:
Ά ν δούμε προσεχτικά τίς προ
διαγραφές τού διαγωνισμού, θά
διαπιστώσουμε δτι πρόκειται γιά
φωτοτυπία τού τεχνικού εγχειρί
διου τής Thomson. Οί δύο πομ
ποί τών 40 KW θά πρέπει νά εί
ναι μέ Klystrons κ»ί οί τέσσερεις
υπόλοιποι μέ τετραόδους. Τέτοια
άκριβώς δμως είναι μόνο τά μη
χανήματα τής Thomson, άν λά
βουμε ύπόψη μας καί τούς υπό
λοιπους δρους.
Φαίνεται δτι κάποιος κατά
λαβε δτι τό πράγμα ήταν πολύ
φανερό καί έξι ήμέρες πριν άπό
τή λήξη τού διαγωνισμού, στίς 13
Φεβρουάριου, έκαναν μερικές
προσθήκες στήν προκήρυξη, πού
δμως τελικά έκαναν τά πράγματα
άκόμα χειρότερα. Αποκλείστη
καν δηλαδή δλοι οί άλλοι οίκοι,
πού χρησιμοποιούν Klystrons,
καί έμειναν μόνον οί Γάλλοι.
"Οχι βέβαια πώς δέν είχε ανά
γκη άπό σαφήνεια ό διαγωνι
σμός. Οί έταιρείες θά χρειάστη
καν σίγουρα ειδικόν έρμηνευτή
γιά νά βρούν άκρη. Ά σε πιά τήν
πρόταση τού οικονομικού εγκέ
φαλου τής υπηρεσίας πού διάπραξε τήν αίτηση χρηματοδότη
σης άπό διεθνείς οργανισμούς.
Ούτε άπό παρόμοια προγράμ
ματα μοιάζει νά έχει’ ίδέα. Ούτε
φαίνεται νά ξέρει πού θά έγκαταστήσει καί πώς άκριβώς θά
χρησιμοποιήσει τό έξαιρετικά

πολύπλοκο αύτό υλικό. Ένα
ύλικό 100.000.000! Τί είπατε;
Πώς κάναμε λάθος στά μηδενικά;
Ίδέα σας. Ή μήπως νομίζετε δτι
τό νά σάς πει μιά μέρα ό Ντ’
Έσταίν: «Μπορείτε νά μέ λέτε
Ζισκάρη», δέν κοστίζει τίποτα;
Έδώ ό Μποκάσα, πού τόν έλεγε
μιά ζωή κ. Πρόεδρε, άναγκάστηκε, γιά νά γίνεται πότε-πότε
δεκτός, νά χαρίσει τά μισά δια
μάντια τής Κεντρικής Αφρικής!
Δώσαμε λοιπόν τήν τηλεό
ραση... Δώσαμε τό μετρό... Δώ
σαμε τίς νέες μονάδες της ΔΕΗ...
Δώσαμε τίς τηλεπικοινωνίες,
στρατιωτικές καί μή... Δώσαμε τό
νέο ύλικό τού ΟΣΕ...
Είναι άνάγκη νά τά δώσουμε
δλα στά ίδια περίπου μονοπώλια,
τής ίδιας πάντα χώρας. Δέν φο
βόμαστε καί λίγο δτι θά μάς βα
ρεθούν σάν πελάτες οί παμφάγοι
Γάλλοι;
Καί κάτι άλλο άκόμα. Ό περί
ού ό λόγος άντιπρόσωπος τής
Thomson είναι ή έταιρεία ΒΑΣΙΛΚΩ. Θυμόσαστε καθόλου τήν
υπόθεση Κονοφάου, πού τήν πο
λεμήσαμε μόνοι μας (ΑΝΤΙ, τχ. |

134 καί 135), γιατί δλοι, άκόμα
κι ή άξιωματική άντιπολίτευση
καί τό ΚΚΕ, έμοιαζαν νά φο
βούνται ή νά υπολογίζουν κάτι;
Σ’ αυτήν τήν έταιρειούλα συμ
μετείχε ό κ. Κονοφάος άνάμεσα
σέ δυό περάσματα άπό τήν ήγεσία τού ναυτικού. Κι ή ίδια που
λούσε κάτι γερμανικά ύποβρυχιάκια στό ίδιο ναυτικό.
Λέτε νά τρέχει τίποτα σέ υψη
λότερες σφαίρες; Εμείς πάντως
άνησυχοΰμε. Αρχίζουμε νά σκα
λίζουμε καί τά έχουμε χάσει άπό
τό πράγμα πού βγαίνει.
Έλειπε κι ό κ. Άβέρωφ, πού
θά μπορούσαμε νά πάμε νά τού
τά καταγγείλουμε δλα αύτά...
Είχε πάει στό Παρίσι —'άλλη
σύμπτωση πάλι αύτή!
Τώρα πού γύρισε μέ τό καλό,
εμείς θά τού προτείνουμε νά τούς
διώξει όλους τούς άνίκανους καί
νά άναθέσει τήν ΥΕΝΕΔ στήν
Thomson. Ό χ ι μόνο τά μηχανή
ματα. Καί τούς άνθρώπους καί
τήν κ. Γκούμα καί δλους.

Cinemà - vérité
Σκηνοθεσία: Κ.Α. Μανιάτη.

Μιά πολυκριτική...
Οί Κάννες, βέβαια, είναι τό
φεστιβάλ πού γίνεται κάθε χρόνο'
επιλογή προγραμμάτων, άγορές,
πωλήσεις. Όλες οί τηλεοράσεις
στέλνουν τούς έκπροσώπους
τους, δηλαδή τόν προϊστάμενο
προγραμματισμού καί τόν ειδικό
γιά τίς ταινίες καί έναν ύπεύθυνο
πωλήσεων, άν πρόκειται γιά με
γάλη τηλεόραση παραγωγής προ
γραμμάτων. Εμείς δμως ξεπεράσαμε τόν έαυτύ μας. Θέλετε ή λι
τότητα... θέλετε δτι ξέρουμε πώς
άλλάζει ή γενική διεύθυνση, εί
παμε νά πάμε δλοι στίς Κάννες
γιά δέκα ήμέρες. Μάλιστα, τώρα
πού άνοίγει ή σαιζόν, πού ό και
ρός θά είναι χάρμα, ένα ταξιδάκι
μέ έξοδα τής ταλαιπώρου ΕΡΤ
δέν είναι καθόλου άσχημα. Ό ταν
μάλιστα ή συντροφιά είναι εύχάριστη καί πολύ φιλική. Καί καλά
δλοι οί άλλοι πού θά έπιλέξουν
προγράμματα, άλλά ό κ. Γενικός

καί ή κ. Σταματά, τί πρόκειται νά
έπιλέξουν ή νά πουλήσουν; Γιατί
είναι γνωστό πώς ό κ. Γενικός
δέν πάει ποτέ σινεμά, γιατί κοι
μάται καί τά προγράμματα τής
προτιμήσεώς του στήν τηλεόραση
είναι εκείνα τού άνηψιού του
«τού κυρίου μέ τά καθαρά χέρια»
ή τής Μπέμπα Κούλα. 'Όταν μά
λιστα τού έλέχθη πώς τό μπαλέτο
τού «Σώου, δπως σάς άρέσει»
έχει ευτραφή οπίσθια, άπάντησε
δτι αύτά είναι τά γούστα τού
Έλληνα. Γιά τά γούστα τού κ.
Χόνδρου, άμφιβολίες δέν έχουμε.
Ούτε βέβαια γιά τά γούστα τής κ.
Σταματά. Άλλά μήπως θά έπρεπε
ό κ. Τσαλδάρης νά ρωτήσει τί
κόστισε στήν ΕΡΤ αύτή ή όμαδική έκδρομή καί νά δεϊ καί τά
προγράμματα πού θά έπιλέξουν;
Άλλά, θά μού πείτε, μετά τίς έκλογές, ποιος Τσαλδάρης, ποιά

προγράμματα καί ποιής Γενικός
καί κ. Σταματά...

***

Τό Φαράγγι τής Σαμαριάς
πήρε τό βραβείο άπό τό συμβού
λιο τής Ευρώπης. Σπουδαίος
έπαινος καί θαυμάσια άναγνώριση τής μοναδικής του όμορφιάς. Κατέβηκαν λοιπόν επίσημοι
καί άλλοι πολλοί γιά νά είναι
στην άπονομή τού βραβείου. Καί
βέβαια θά έπρεπε νά καλυφθεί ή
άπονομή καί άπό τή Διεύθυνση
Ειδήσεων. Ά πό τήν διεύθυνση,
ναί. Ά πό τόν Διευθυντή όμως;
Γιατί δχι, άν ή ΕΡΤ δίνει τόση
μεγάλη σημασία στά θέματα
περιβάλλοντος ή διατηρήσεως τής
άρχιτεκτονικής, τής παραδοσια
κής, καί φρόντιζε γιά τήν ποιό
τητα τής ζωής μας; 'Ωστόσο ό κ.
Μπίστικας, ό όποιος δπως λέγε
ται έχει τσακωθεί μέ όλους τούς
συνεργάτες του καί προβάλει μό
νον έναν, λές καί πρόκειται, ό
Μορώνης νά σψσει τό κύρος τής
ΕΡΤ άνά τό πανελλήνιον, απο
φάσισε νά στείλει τό Βούλγαρη
στή Σαμαριά καί όχι μόνο νά κά
νει τό ρεπορτάζ, άλλά καί τόν
σκηνοθέτη, άγνοώντας πέρα γιά
πέρα τούς σκηνοθέτες τής τηλεό
ρασης. Μάς λένε πώς πολλά έγι
ναν έκεί, άλλά είμαστε επιφυλα
κτικοί. ’Όχι γιά τόν κ. Μπιστικά,
άλλά γιά τό άν άξίζει τόν κόπο
νά γράφουμε γιά άνθρώπους πού
προίστανται μιας διευθύνσεως
πού ουδέποτε άπέδειξε πώς σέβε
ται τούς τηλεθεατές. Θά σεβαστεί
τούς συνεργάτες της; Άλλά μετά
τίς εκλογές θά μού πείτε... ποιος
Τσαλδάρης, ποιά προγράμματα
καί ποιος Γενικός καί κ. Μπίστικας...

***
Πολύ θά θέλαμε νά ξέρουμε τί
γίνεται στή Διεύθυνση Ειδή
σεων καί τής ΥΕΝΕΔ. Ό χ ι άπό
άποψη τρόπου πληροφόρησης ή
διοχέτευσης τών ειδήσεων πρός
τό κοινό, δσο άπό τήν άξιοποίηση τού προσωπικού της. Ε κ 
τός άν δλη ή διεύθυνση ειδήσεων
είναι οί εξής δύο: Ό Διευθυντής
Ειδήσεων καί ή Δ. Βλάχου. Τό
σήριαλ σχετικά μέ τήν ύπόθεση
δέν ένδιαφέρει κανέναν, άλλά
6λο καί πιό συχνά, οί δημοσιο
γράφοι τής Διευθύνσεως διαμαρ
τύρονται γιά περίεργη μεταχεί
ριση, γιά πολλαπλή χρησιμο
ποίηση ένός καί μόνο προσώπου.
Γιά έπιλογή τών θεμάτων άπό

ένα καί μόνο πρόσωπο καί γιά
συμπεριφορά τουλάχιστον άντισυναδελφική
άπό τό ίδιο
πρόσωπο. Σάν νά μήν έφταναν
αυτά, έχουμε καί τό σχόλιο τού κ.
Διευθυντού πού θεωρεί τόν
εαυτό του τουλάχιστον ώς τόν
μεγαλύτερο ιστορικό τού Δευτέ
ρου Παγκοσμίου Πολέμου. Α να
ρωτιέται κανείς, ώς πού θά φτά
σει ή έγκαρτέρηση τών Νεοελλή
νων. Γιατί, καλά εκείνα τά άθλια
προγράμματα τού Ναυτικού μέ
τόν Μιχαλόπουλο - άπό τήν δι
κτατορία ώς τώρα, ίδια γεύση καί τής Αεροπορίας μέ τόν Γιανναράκο έπίσης - ό νέος Δεληπέτρος, δπως τόν άποκαλούν στήν
ΥΕΝΕΔ ή ό έξ άπορρήτων τού
Βάγγου... - είναι άνάγκη πρός
ενημέρωση τού... Στρατού νά
βγαίνει ό Σισμάνης καί νά μιλά
γιά έπετείους... πού δέν ξέρει;
Άλλά, θά μού πείτε, μετά τίς εκ-'
λογές, ποιος Τσαλδάρης, ποιά
προγράμματα, ποιος Σισμάνης
καί κ. Βλάχου...
*

*

*

Κάποιος ήρθε καί μάς είπε δτι
κόβονται τά παιδικά νέα.
Έχουμε ξαναγράψει πώς τά παι
δικά νέα στήν ΕΡΤ δέν ήταν κα
θόλου άρεστά ατούς Ιθύνοντες,
άλλά ήταν μιά σωστή πληροφό
ρηση, τουλάχιστον στήν άρχή πού
ξεκίνησαν δλα έδειχναν δτι δέν
θά άκολουθοΰσαν τόν δρόμο τών
ειδήσεων γιά τούς μεγάλους πού
δμως προύποθέτουν κοινό...
μωρό. Οί μικρές ειδήσεις πολιτι
στικού περιεχομένου είναι αύτές
πού θά ενοχλούν πιό πολύ. Γιατί;
Γιατί κανείς δέν φταίει άν οί
προοδευτικές δυνάμεις τού τόπου
άσχολούνται μέ τό παιδί. Γιατί
κανείς δέν φταίει πού δλες τίς
πολιτιστικές έκδηλώσεις τίς σχε
τικές μέ τό παιδί, τίς δημιουρ
γούν άνθρωποι πού πονούν γιά
τήν έγκατάλειψη τών παιδιών
στά «κλασικά εικονογραφημένα».
Κόπηκε πρίν άπό καιρό ή «κου
βέντα» πού γινόταν στό στούντιο
μέ τά παιδιά καί ήταν - δσο μπο
ρούσε νά γίνει - ελεύθερη. Τώρα
κόβονται καί οί ειδήσεις. Σέ λίγο
θά μπαίνει μόνο δ Σκούπι Ντού ή
τά φαντάσματά του... σάν αυτά
πού κυκλοφορούν στούς σκοτει
νούς διαδρόμους τού Μεγάρου...
Άλλά, θά μού πείτε, μετά τίς έκλογές, ποιος Τσαλδάρης, ποιά
προγράμματα, ποιος Γενικός καί
ποιος Πιλάβιος...

...καί ένας πολύλογος
9 Ή συνεργασία τον Κ. Α. Μα
νιάτη στό προηγούμενο τεύχος
μας, προκάλεσε άμεση άντίόραση
τών κ.κ. Γερ. καί Βασ. Βασιλάτου
—πατρός καί υιού.
Στή συνέχεια δημοσιεύουμε τό
γράμμα πού μάς έστειλε ό κ. Βασ.
Βασιλάτος:

Μέ εκπλήσσει ή χρησιμοποίηση
τού ΑΝΤΙ - πιστεύω άθελα τού
έκδοτη του, γιατί δέν έχω λόγο νά
άμφιβάλλω γιά τήν εντιμότητα
τού κ. Παπουτσάκη, μετά τήν
πρόσφατη τηλεφωνική μας έπικοινωνία - σάν άρχή μιας γενικό
τερης δυσφημιστικής έκστρατείας

εναντίον μου: δύο-τρείς φορές
μάλιστα ένας κάποιος τύπος μέ
έχει χαρακτηρίσει - πάλι ψευδώς
- σάν άργόμισθο σύμβουλο στό
Ύπ. Συντονισμού κλπ.
Αυτή ή εκστρατεία μού θυμίζει
τίς μεθόδους πού χρησιμοποίησε
ό Νίξον στήν άρχή τής καριέρας
του: συκοφαντείτε, συκοφαντείτε,
πάντα κάτι μένει. Κι έπειδή έχω
ιδιαίτερη εκτίμηση στό κοινό τού
ΑΝΤΙ, γι’ αυτό καί άπαντώ έν
έκτάσει. Τό Ιδιο τό ΑΝΤΙ (τεύχος
149, σ. 41) γράφει «φασισμός εί
ναι νά σέ υποχρεώνουν νά λές».
Τό άρθρο «Μανιάτη» μέ υπο
χρεώνει νά λέω πώς βλέποντας τά
περί εμού γραφτά αυτού τού κυ
ρίου νόμισα (καί μαζί μέ μένα
καί πολύς κόσμος) δτι τό ΑΝΤΙ
μεταβλήθηκε ξαφνικά σέ Ψυχια
τρική ’Επιθεώρηση πού περιγρά
φει τό παραλήρημα παρανοϊκού
όνόματι «Μανιάτη». Ό ίδιος φα
σισμός τής δυσφήμισης μέ υπο
χρεώνει άκόμα νά πώ δτι τό μόνο
πού κατάψερε ό κ. «Μανιάτης»
μέ τήν συκοφαντική δυσφήμιση
πού εξαπέλυσε έναντίον μου στό
ΑΝΤΙ (11-4-1980) καί μέ τίτλο
«ή θεία μου ή Κούλα βγαίνει
στόν Αέρα» είναι νά βγάλει ό
ίδιος τόν δικό του Κ... στόν άέρα
καί νά εξαπολύσει δυσοσμίες έπί
τής νοημοσύνης τών άναγνωστών
τού ΑΝΤΙ.
Ά πό τό «άρθρο» του, άλλά καί
άπό τηλεφωνική έπικοινωνία πού
είχα μέ τόν φίλο μου X. Παπου
τσάκη (στις 13-4-1980) εύκολα
κατάλαβα δτι τό «Μανιάτης» εί
ναι ψευδώνυμο ΑΓΝΩΣΤΟΥ είς
έμέ Πληροφοριοδότη, Υπαλλή
λου, Όμορφου καί Νεάζοντος,
τής ΕΡΤ, έφ’ έξής άποκαλούμενου διά λόγους συντομίας ΠΥΟΝΕΡΤ.
Άλλά ό δημόσιος υπάλληλος πληρώνεται μέ λεφτά τού λαού...
γιά νά συκοφαντεί - δέν είναι
μόνο ΠΥΟΝΕΡΤ μέ τόν λίβελο
πού έξαπέλυσε έναντίον μου.
Έπεσε καί στήν λούμπα πού τού
’στεισαν αύτοί πού άπό τήν ΕΡΤ
δέν ήθελαν νά γίνει έκπομπή καί
έχαψε τίς ψεύτικες πληροφορίες.
Διέπραξε Βλακώδες Λάθος
Ανωνύμου Κορόιδου τής ΕΡΤ,
άποκαλούμενος έφ’ έξής καί
ΒΛΑΚΕΡΤ... Μανιάτης, ΠΥΟ
ΝΕΡΤ ή ΒΛΑΚΕΡΤ είναι τό ίδιο
πράγμα, μιά πού άπό τίς 119
γραμμές πού μού άφιερώνει μόνο
μία σωστή: τό δτι είμαι «γιός τού
μπαμπά μου». Τό έπιβεβαιώνει
καί ή μητέρα μου...

στρέμματα στήν Έκάλη» δέν θά
κάνει ένα δώρο τώρα;... Καί νά
’θελε οποιοσδήποτε νά μού χά
ριζε τό κτήμα μου στήν Έκάλη
δέν μπορεί, γιατί άπλούστατα εί
ναι δικό μου, δπως προκύπτει
άπό τίτλους πού άρχίζουν πέραν
τού 1875, άπό έπίσημα έγγραφα
τού έλληνικού κράτους τό 1930,
τό 1934, τό 1958, τό 1976 κλπ.
Έάν ό Μανιάτης άνήκει σέ
σπείρα εκβιαστών πού προσπαθεί
νά δημιουργήσει θέμα τίτλων μέ
ρους τής περιουσίας μου, τόν ει
δοποιώ δτι καί αυτόν καί
όποιονδήποτε άλλο θά τόν μη
νύσω άμέσως γιά εκβιασμό καί
δυσφήμιση. Ή πρόθεση συκο
φαντικής δυσφημίσεως φαίνεται
σαφώς καί άπό τά κατωτέρω:
2) ΆποκαλεΙ περιφρονητικά
τόν πατέρα μου «δ πολύς Γερά
σιμος» καί σκοπίμως ξεχνάει δτι
«ό πολύς Γεράσιμος» είναι άνάμεσα στούς 3, έπαναλαμβάνω,
μόνο 3 Έλληνες πού είχαν τό
κουράγιο, βγαίνοντας άπό τήν
εξορία νά καταγγείλουν άμέσως
καί σέ διεθνές έπίπεδο τό ψευτο
σύνταγμα τού Παπαδόπουλου,
τόν Αύγουστο τού 1968. ΓΓ αύτό
καί ξαναεξορίστηκε κλπ. Αυτά
βέβαια τά ξέρουν πολλοί. (6λ.
π.χ. Monde, 22-8-68).
3) Αναφέρει
άπλώς
δτι
«έκανα διάφορες σπουδές στό
Παρίσι». Οί διάφορες σπουδές
είναι α) Τό Ανώτατο Δίπλωμα
Οικονομικά* Επιστημών (Πα
ρίσι 1970), β) Τό Ανώτατο Δί
πλωμα Πολιτικών ’Επιστημών
(Παρίσι 1972), γ) Τό Δίπλωμα
Κοινωνιολογίας, (Ναντέρ 1975),
δ) Σνεχίζω τίς μελέτες μου γιά τό
ντοκτορά μου. Αύτά βέβαια είναι
τρίχες μπροστά σ’ αύτά πού ξέρει
ό άνωνυμογράφος ΒΛΑΚΕΡΤ
κριτής μου. Κι’ αύτό τό έννοώ,
γιατί ή τεχνική τής δυσφήμισης
πού έφαρμόζει σέ βάρος μου
υπερβαίνει κατά πολύ τήν χουν
τοπροπαγάνδα τού Σταματόπουλου.
4) Γράφει δτι έγραψα ενα βι
βλίο πού είναι «άπό τήν πόλη έρ
χομαι καί στήν κορφή κανέλλα...
Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ
κι άν νομίζετε δτι είμαστε (δη
ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
λαδή Μανιάτηδες, ΠΥΟΝΕΡΤ
Κ.Α. ΜΑΝΙΑΤΗ
κλπ.) κακόπιστοι πάρτε το νά τό
1)
’Εμμέσως πλήν σαφώς γρά διαβάσετε». Παρατηρώ τό πόσο
φει δτι είμαι καταπατητής τού καλόπιστος είναι άφού ούτε τόν
Δημοσίου καί δτι ό ύφυπουργός τίτλο δέν άναφέρει σωστά. Φαν
Τριανταφύλλου «μιά πού χαρίζει τάζομαι πόσο τό διάβασε! Βέ
δάση όλόκληρα γιά σαράντα βαια, καί ό ήμερήσιος έλληνικός
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τύπος όλων τών άποχρώσεων εί πλασσάρανε στόν ΒΛΑΚΕΡΤ ό
ναι, γιά τόν ΠΥΟΝΕΡΤ, γιά πέ όποιος έσπευσε μέ τό «λαβράκι»
ταμα μιά πού είχε τό θράσος νά του στό ΑΝΤΙ.
μού άφιερώνει τετράστηλες καί
Ή διαστρέβλωση είναι σαφής.
έξάστηλες κριτικές...
Ένώ ό Β. Βασιλάτος προτείνει
Στό ότι βέβαια δεν κατάλαβε αύστηρή
δειγματοληψία,
ό
τίποτε, δέν διαφωνώ καθόλου. Ή
ΒΛΑΚΕΡΤ γράφει δτι θά έχει
ψυχοκοινωνιολογία είναι τρίχες
«στημένα παιδιά γιά ν’ άπαντάνε
γιά τούς ανώνυμους συκοφάντες.
δ,τι θέλει ή κυβέρνηση». Ένώ
Γράφει επίσης δτι «είναι ό Β.Β.
γράφω δτι θά είναι 15-35 ετών, ό
άνεπάγγελτος καί γυρίζει στά ΒΛΑΚΕΡΤ γράφει γιά γυμνα
καφενεία καί μιλάει περί άνέμων σιόπαιδα. "Ισως γιατί στά 35 του
καί ύδάτων». Μετεωρολόγος δέν
ό ΒΛΑΚΕΡΤ πήγαινε άκόμα στό
είμαι, δικηγόρος είμαι. Στά κα Γυμνάσιο. Τό τριακοστό του
φενεία, βέβαια, ευχαρίστως θά ψέμμα είναι δτι ισχυρίζεται πώς
πήγαινα συχνότερα, άν είχα τόν ό Βασίλης Βασιλάτος είπε δτι «οί
διαθέσιμο καιρό τού κάθε άνώ- νέοι βρίσκονται... σέ άπελπισία
νυμου συκοφάντη.
καί καταφεύγουν στόν κομμουνι
σμό καί δτι ό Β.Β. θά τούς σώσει
Γράφει δτι «προσφάτως έδήλωσα βασικός ιδεολογικός υπεύ μέ μισή ώρα έκπομπή στήν τη
θυνος τής Νέας Δημοκρατίας» ■ λεόραση...». Μπορεί νά άποδείξει
πάλι ψέμματα. Δέν τό δήλωσα δτι ό Β.Β. έγραψε ή είπε τέτοια
έγώ. Τό δήλωσε τό ΒΗΜΑ (τό πράγματα; Ή μήπως «κάποιος»
όποιο τελευταία με δηλώνει δ,τι τοϋ τό 'πε καί ό ΒΛΑΚΕΡΤ
θέλει). Συνεπώς, κατά τόν ΠΥΟ έτσι... γενικά... τό μετάδωσε σάν
ΝΕΡΤ, δέν είμαστε κάν δ,τι δη άληθινό περιστατικό; Κι έτσι ή
έκπομπή έμφανίζεται σάν «κομ
λώσουμε. Καταντήσαμε στήν Ε λ 
ματική», τήν όποία έπί πλέον
λάδα νά είμαστε δ,τι μάς δηλώνει
προτείνει
ένας άγράμματος,
όποιος θέλει. (Έδώ συμφωνώ μέ
καταπατητής τού δημοσίου, άνε
τόν ΠΥΟΝΕΡΤ. Είναι τό προτέ
πάγγελτος, καφενόβιος, τεμπέλης,
ρημα τού κάθε συκοφάντη: νά
κλπ. Καί ή «σοβαρή» καί έντιμη
μάς θυμίζει τήν τεράστια δύναμη
ΕΡΤ, βέβαια, δέν μπορεί ποτέ νά
τού ράδιο-άρβύλα). 'Αλλωστε, άν
δεχτεί τέτοια έκπομπή, κλπ. κλπ.
είχε διαβάσει τό βιβλίο μου πού
Τό άποτέλεσμα είναι νά κλειστεί
τόσο κριτικάρει, θά έβλεπε δτι
τό στόμα τών νέων Ελλήνων.
δέν πιστεύω σέ ιδεολογίες. Μόνο
Μπράβο ΒΛΑΚΕΡΤ!
σέ άρχές... Έ πί πλέον, έδώ κι ένα
Όσο γιά τό «θράσος» τής ΑΣχρόνο δέν άσχολούμαι πλέον μέ
ΤΗΡ T.V. νά ζητάει 150.000 τήν
τήν πολιτική. Αύτό, βεβαίως, δέν
έκπομπή, άς κοιτάζει ό «Μανιά
σημαίνει δτι έπαψα ή θά πάψω
νά είμαι πολιτικά τοποθετημένος
της», σταματώντας γιά λίγο νά
κάνει τόν ΒΛΑΚΕΡΤ, τόν προϋ
στή «Νέα Δημοκρατία».
πολογισμό. Θά διαπιστώσει δτι
ΤΑ ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
10 άνθρωποι, δχι, βέβαια, τής
Πράγματι
τόν
Δεκέμβριο ΕΡΤ, έπρόκειτο νά πληρωθούνε
έκανα μία πρόταση στήν ΕΡΤ νά καί οί 10 μέ λιγότερο άπ’ δ,τι
γίνει μιά εκπομπή 45 λεπτών (καί παίρνει ένας προπονητής ποδο
δχι 30, δπως λανθασμένα άναφέ- σφαίρου επαρχιακής ομάδας. Τό
ρει ό ΒΛΑΚΕΡΤ), μέ σκοπό νά θράσος είναι μάλλον έκείνων πού
δοθή ό λόγος σέ νέους Έλληνες εμπόδισαν τήν έκπομπή νά γίνει.
Φιλικότατα
15-35 ετών τόσο γιά τά προβλήΒασίλης Βασιλάτος
ματά τους, δσο καί γιά τά γενικό
«γιός τοϋ πολύ Γεράσιμου»
τερα προβλήματα τού τόπου. Ή
πρότασή μου έλεγε καθαρά δτι
Θέσαμε υπόψη τοϋ συνεργάτη
γιά νά έξασφαλιστεί ή άντιπροσωπευτικότητα τών όμιλούντων — μας Κ. Μανιάτη τήν επιστολή τοϋ
νά μή διαλέγει δηλαδή ή ΕΡΤ δ,τι κ. Β. Βασιλάτου καί αυτός Απαν
τήν συμφέρει - πρέπει νά γίνεται τάει:
• Σάς άφήνω νά άπολαύσετε
σωστή δειγματοληψία, πράγμα
πού απαιτεί ειδικές μεθόδους, τίς χωρίς πολλά σχόλια τήν άπάνοποίες άγνοούν οί ΕΡΤοερευνη- τηση τοϋ κ. Β.Βασιλάτου, σύμ
βουλου καί ιδεολογικού στελέ
τές. "Ολα αυτά είναι γραμμένα
καί δημόσια καί μέ άριθμό πρω χους τής κυβέρνησης καί τής Ν.Δ.
Θά τονίσω μόνο πώς άντίθετα μέ
τοκόλλου.
Ή δλη υπόθεση συνάντησε δσα γράφει δέν διαθέτει κάνενα
πραγματικό στοιχείο, πού νά
τριών ειδών αντιδράσεις άπό
τούς «επάνω» τής ΕΡΤ α) καλή προέρχεται άπό τό ΑΝΤΙ καί νά
άφορά τήν ταυτότητά μου.
ίδέα, νά γίνει, β) τολμηρή Ιδέα,
Ό σα κείμενα ύπογράφονται μέ
νά μή γίνει, γ) καλή ίδέα, γιατί νά
τήν κάνει ό Βασιλάτος κι δχι ό A ψευδώνυμο δημοσιεύονται μέ
άποκλειστική εύθύνη τοϋ περι
ή ό Β προστατευόμενος τοϋ τάδε
οδικού.
ή τού δείνα;
Ό κ. Β.Β. διακηρύττει παντού
Γιά νά βγεί δμως ό Βασιλάτος
δτι άνήκει στήν άριστερά τής
άπό τήν μέση έπρεπε νά δοθεί
στό κοινό μιά βρωμερή εικόνα
Ν.Δ. Γιατί νά ύπάρξει άντίρρηση; Έ ξ άλλου, παλιότερα ό
του σάν καί αυτή πού μέ τρόπο
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ίδιος ήταν άριστερότερα άπό τό
ΚΚΕ, θαυμαστής τής όμάδας
Μπάαντερ, άριστερότερα άπό τόν
κ. Μαύρο στήν ΕΔΗΚ τό 1974...
Είναι πάντα ό «άριστερότερος»,
άλλά σέ ένα χώρο δλο δεξιότερο.
Μέ τό καλό καί στήν Εθνική
Παράταξη!
• Ό βουλευτής τής Ν.Δ. κ. Γε
ράσιμος Βασιλάτος μάς έστειλε
τήν έξώόικο πού ακολουθεί:
Δυνάμει τών διατάξεων τού
περί Τύπου Νόμου παρακαλεϊσθε
δπως είς άπάντησιν δημοσιεύμα
τος τού Περιοδικού ΑΝΤΙ τό
όποιο έδημοσιεύθη είς τό Τεύχος
149 καί ύπογράφεται άπό τόν
. κ.Κ.Μανιάτη καί τό όποιον μέ
θίγει, δημοσιεύσατε τά κάτωθι.
Πρώτον διά τούς δήθεν έλιγμούς μου διά νά ξαναβγώ Βου
λευτής. Σάς παραπέμπω είς τάς
δηλώσεις μου στήν ΚΑΘΗΜΕ
ΡΙΝΗ τής 12 Αύγούστου 1978,
δπου κατηγορηματικώς έδήλωσα
δτι άφοϋ άπέτυχαν αί προσπάθειαι
άνασυγκροτήσεως τής
Ένώσεως Κέντρου, έγώ δέν θά
πολιτευθώ πλέον.
Μετά ένα έτος έκρινα ώς
άπλοΰς Έλληνας Πολίτης δτι
πρός άντιμετώπισιν τών έσωτερικών καί έξωτερικών κινδύνων
τής Δημοκρατίας έχουμε δλοι τήν
ύποχρέωσιν νά πλαισιώσουμε τόν
κ. Καραμανλήν. Ούτε σέ συσκέ
ψεις συμμετεϊχον ούτε άξίωσιν
προέβαλα ούτε χρίσμα έζήτησα.
Πεντάκις Βουλευτής μέ φθάνουν
τά άγαθά τού Δημοσίου βίου. Ή
μερίς μου είς τό Ύποθηκοφυλακεϊον είναι ό καθρέπτης. Έπί
πλέον πρίν καταρρεύση ή Χούντα
άπό τού Μαΐου 1974 είχα διά τού
κ. Κ. Πυλαρινού έπικοινωνήσει
μέ τόν κ. Καραμανλήν νά άναλάβη τήν άρχηγία τού ’Αντιστα
σιακού άγώνος.
Δεύτερον Όσον άφορά τήν δή
θεν καταπάτησιν κτημάτων τού
Δημοσίου, τήν παρούσαν συ
νοδεύει πρός ένημέρωσίν σας ή
ύπ. άριθμόν 37799/1974 άπόφασις τού Υπουργείου Γεωργίας ή
όποία έχει άναγνωρίσει τά ιδιο
κτησιακά μου δικαιώματα τού
κτήματος Φασίδερι διότι στηρί
ζονται σέ τίτλους 150 έτών. Καί ή
άναγνώρισις έγινε πανηγυρική.
Συνεπώς δικαιούμαι μετά παρ
ρησίας νά άποκαλέσω όποιονδήποτε θά τολμήση νά άμφισβητήση
τήν ιδιοκτησία νου, ή άγράμματον ή κακής πίστεως ή έκβιαστήν.
Αρμόδιος Δικ. Επιμελητής
κλπ.κλπ.
Έν Άθήναις τή 14.4.1980
Γεράσιμος Βασιλάτος
• Άλλά ό κ. Γ. Βασιλάτος όέν
άρκέστηκε στήν έξώόικο· μάς
έστειλε καί τήν Ακόλουθη επι
στολή μαζί μέ σχετικά ντοκου'μέντα:

15.4.1980
Θέλω νά πιστεύω δτι είσθε
θύμα ή τής κακογλωσσιάς ή τα
πεινού συκοφάντου. Θά σάς
παρακαλέσω λοιπόν νά ρίξετε
μιά ματιά:
1) Στήν διακήρυξη τής 25
’Ιουλίου 1968. Ά πό 300 βουλευτάς τής τότε διαλυθείσης Βουλής
τρεις είχαμε τό θάρρος ύπό Στρα
τιωτικό Νόμο νά άντιμετωπίσουμε τόν Παρανοϊκό Παπαδόπουλο. Έγώ μόλις είχα έπιστρέψει άπό 7μηνον έκτόπισιν είς
Φολέγανδρον. Καί έκ τών τριών,
ήτοι τών δύο άλλων Κυρίων Ζ(γδη καί Κοκκέβη, μόνον έγώ έκτοπίσθηκα διά τήν διακήρυξη
στόν Άϊ-Στράτη, Λήμνο, Πλωμάρι.
2) "Οταν άνέλαβε ό Μαρκεζίνης ώμίλησε ό Λαδάς δτι αυτοί
είχανε καθαρά χέρια, είχα τό
θάρρος νά καλέσω όλους τούς
τότε ’Υπουργούς τού Παπαδόπουλου σέ ένα δημόσιο διάλογο.
(Βλέπετε ΝΕΑ τής 24 ’Οκτω
βρίου 1973).
3) ’Όταν τό Συγκρότημα έτόλμησε νά σαλιαρίση έναντίον μου
ώς διευρυνθέντα, πήρε τήν έαωκλειομένη διά Δικ. Έπιμελητοΰ
βιαιοτάτην καί άνηλεή άπάντησιν.
Συνεπώς τήν φράσιν σας «ό
πολύς Γερ.Βασιλάτος» άν είχατε
ύπ’ δψιν σας τά όλίγα άπό τά
άνωτέρω είμαι βέβαιος δτι δέν θά
τήν διατυπώνατε. Ά ν θέλετε καί
άλλα κείμενα υπάρχουν έξ ίσου
σοβαρά ώς λ.χ. Αλληλογραφία
έπί Δικτατορίας μέ τόν Φουλμπράϊτ κλπ.
Μετά τιμής
Γερ. Βασιλάτος
14.4.1980
• Σ.Σ. Ό κ.Γ.Βασιλάτος επικα
λείται τήν στάση του στό παρελ
θόν γιά νά έξωραΐαει τή σημερινή
του προσχώρηση στή Δεξιά.
Ομολογούμε πώς κι εμείς έκπλαγήκαμε, όταν είδαμε τόν πρωτα
γωνιστή τοϋ Ανένδοτον καί τόν
μόνο βουλευτή τής προδικτατορικής βουλής, πού είχε Αμφισβη
τήσει τήν προσωπική εντιμότητα
τοϋ κ. Καραμανλή καταγγέλλοντάς τον γιά οικονομικές Ατασθα
λίες, νά σηκώνεται στό Συνέδριο
τής Χαλκιδικής τής Ν.Δ. καί νά
εκφωνεί έναν εμετικό προσωπο
λατρ ικύ λόγο πρός τόν «μεγάλο
ηγέτη καί αρχηγό». Ά ν αύτό δέν
είναι τουλάχιστον ενλυγισία, τότε
τί είναι;
"Οσο γιά τά κτήματα στήν
Έκάλη συμφωνούμε δτι είναι
δύσκολο καί μπλεγμένο ζήτημα κι
δτι ή Αναφορά μας σ' αυτά είναι
κάπως ξένη πρός τό υπόλοιπο
κείμενο. Τί νά γίνει...
Άκόμα καί στήν ΥΕΝΕΔ προ
βάλλονται τώρα πιά τσόντες.
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Μνήμη

Δ.

Μεγαλίδη

στη «Συλλογή»

Στά 131 έργα (λάδια, σχέδια αυθεντικότητα καί τήν Αμεσότητα
καί χαρακτικά) τής άναδρομικής μέ τήν όποία βλέπει καί άναπαέκθεσης τού Δ.Μεγαλίδη στή ριστά τό θέμα του ό Μεγαλίδης·
«Συλλογή» έχει κανείς τήν εύκαΐτ κυρίως, δμως, τη δύναμή του νά
ρία νά θαυμάσει τίς καλλιτεχνι διεισδύει μέχρι τά μύχια καί νά
κές, άλλά καί τίς Ανθρώπινες συμπάσχει, δίχως περιττές άφηάρετές τού δημιουργού αυτού γηματικότητες, μέ τήν κατάπού στάθηκε ύπόδειγμα Ακεραιό- . στάση. Ή μητέρα μέ τό άδικοτητας ατήν τέχνη καί στίς πεποι σκοτωμένο παιδί στήν Αγκαλιά,
θήσεις του. Μερικά τοπία, κυ τό κύρτωμα τής ράχης τών έξορίρίως δμως, άτομικά καί όμαδικά στων, τό γεμάτο πόνο - δίχως
πορτραϊτα, συνθέσεις έμπνευσμέ- δμως συναισθηματολογία νες άπό τήν ’Αντίσταση, χαρα πρόσωπο τών φυλακισμένων,
κτικά άπό τό περίφημο Λεύκωμα Αποκτούν, πάνω στό μουσαμά ή
τού ’Αγώνα, σχέδια, λάδια άπό τό χαρτί, μιά δύναμη πού τά μετήν έπίσης πολύ Αξιόλογη ε τουσιώνει σέ σύμβολα «ζωντανά»
νότητα «Άλιδέρι» μάς Αποκαλύ καί δχι σέ μνήμες τιμής ένεκεν.
πτουν γιά μιάν ακόμα φορά τήν
Τά γλυπτά τής Γ. Σίμωσι

Στην όλόλευκη αίθουσα έκθέσεων τού Πολυπλάνου (Λυκα
βηττού 16) τά γύψινα λευκά γλυ
πτά τής Σίμωσι δραστηριοποιούν
έναν ιδιαίτερα υποβλητικό χώρο.
Μέ τό γνωστό, ιδιότυπο, σουρεα
λισμό μέ τόν όποιο έκφράζεται ή
καλλιτέχνιδα, έχει έδώ κατορθώ
σει, γιά μιάν άκόμη φορά, νά
πλάσσει έργα πέρα γιά πέρα ποιη
τικά πού υλοποιούν μιά χρυσή

τομή Ανάμεσα στό δνειρο καί
στήν πραγματικότητα. Συνάμα,
βλέπουμε καί φωτογραφικές συν
θέσεις τής γλύπτριας, κολάζ, στίς
όποιες τό Ανθρώπινο γυμνό δια
γράφει, σέ σχέση μέ τή φύση καί
Αλλα έρεθίσματα τής δημιουργού,
τά δικά του ιδιόμορφα τοπία. Μέ
τήν ευκαιρία τής πολύ ένδιαφέρουσας αυτής έκθεσης κυκλοφό
ρησε καί τό τέταρτο λεύκωμα τής
σειράς «Σύγχρονοι "Ελληνες Καλιτέχνες» τού Πολυπλάνου μέ
κείμενο τού Ν. Παπαδάκι.
Μανώλης Πολυμερής

Πενήντα συνθέσεις (λάδια)
παρουσιάζει ό Πολυμέρης στό
Ζυγό (Ίοφώντος 33) στά όποία
Αποδεικνύει, γιά μιάν Ακόμη
φορά, τίς μεγάλες του ικανότητες
καί, κυρίως, τόν Απόλυτα προ
σωπικό χαρακτήρα τής έκφρασής
του. Ό ζωγράφος κατορθώνει νά
Αποτυπώσει τά έκάστοτε έρεθίσματά του, εκείνα πού τού προκαλεί τό γυναικείο γυμνό, μιά νε
κρή φύση, ένα τοπίο, έτσι ώστε
σύνθεση, σχέδιο καί χρώμα δονημένα Από ένα πολύ δυνατό ένστι
κτο, νά προβάλλουν στό χώρο,
προκαλώντας στό θεατή μιάν έν
τονη υποβολή. Σ’ αυτό Ακριβώς τό
σημείο έγκειται ή μετουσίωση τής
έντύπωσης σέ αύθεντική τέχνη.
Μιά ιδιότυπη «γραφή» δοσμένη
μέ «ελιγμούς» μιας μαύρης πινε
λιάς, όδηγεϊ Ανεπαίσθητα, Αλλά
Αποτελεσματικά, τή ματιά μας

μέσα άπό τή σύνθεση καί τά χρω
ματικά πλάνα πού χειρίζεται μέ
μιάν Απαράμιλλη μαεστρία ό
πολύ νέος αύτός καλλιτέχνης.
Έτσι, συνθέσεις δπως εκείνες,
π.χ., πού τιτλοφορούνται «το
πία», μορφές ή φιγούρες, Αποκα
λύπτουν ένα μεγάλο ζωγράφο. Ό
καλλιτέχνης πρόσφατα τιμήθηκε
στήν Πανβαλκανική έκθεση στό
Βουκουρέστι, μέ βραβείο καί
Αγορά τού έργου του.

Αξιόλογη ένότητα δουλειάς άποτελούμενη άπό 16 γλυπτά σέ
όρείχαλκο καί 21 σχέδια. Στά
γλυπτά του ό καλλιτέχνης έπιχειρεί, καί τό πετυχαίνει Απόλυτα,
νά έξαντλήσει τίς δυνατότητες
πού τού προσφέρει ή ταυτότητα
τών μορφών πού έπέλεξε γιά νά

Νεκρές Φύσεις καί τοπία
τού Κ. Χαραλαμπίδη

Στά 38 έργα, λάδια καί σχέδια,
πού παρουσιάζει ό νέος καλλιτέ
χνης στό Ζυγό άποδεικνύει ένα
άριστο μετιέ καί μιά ικανότητα
νά Αναζωογονεί όρθόδοξα θέ
ματα καί καταστάσεις. Στά λάδια
του ό Χαραλαμπίδης δείχνει μιάν

ιδιαίτερη εύαισθησία στό χρώμα
καί στην «τεχνική». Εκεί, δμως,
πού Αποκαλύπτει τόν καλύτερο
εαυτό του είναι στά σχέδια (μο
λύβι) δπου τό μετιέ του καί ή
άνεση στό σχεδίασμα δείχνουν
ένα πολύ ώριμο ταλέντο.
Γλυπτική τού Γ.Γεωργιάδη
στίς «Νέες Μορφές»

Ό Γ. Γεωργιάδης παρουσιάζει
στίς «Νέες Μορφές» μιά πολύ

άναμεταδώσει τό μήνυμά του,
δυνατότητες στίς όποιες λαμβάνεται ύπόψη έξίσου καί τό ύλικό.
Βγαλμένα τό ένα μέσα Απ’ τό
άλλο τά έργα αύτά - τό καθένα
είναι συνδετικός κρίκος μέ τά
άλλα, προηγούμενα καί έπόμενα
- έκφράζουν καί άξιοποιούν στό
έπακρο τό μέλημα καί τίς Ικανό
τητες τού γλύπτη. ’Ηθελημένα
Ακρωτηριασμένες οί μορφές αύτές ένσαρκώνουν κάτι τό ούσιαστικό άπό τήν «κίνηση» ή τήν
«κατάσταση» πού ύπονοοΰν.
Συγχρόνως, εύαισθητοποιούν τή
φαντασία μας έτσι ώστε νά «δει»
καί άλλες Αναμεταξύ τους σχέσεις
καί καταστάσεις. Είναι μεγάλος
γλύπτης ό Γεωργιάδης καί
επειδή, Ακριβώς, τό ταλέντο του
είναι αυθεντικό, δέν φοβάται ό
ίδιος, μά επιμένει (στίς δυνατότη
τες πού τού παρέχει τό ταυτό
σημο τής μορφής πού έπέλεξε γιά
νά έκφράσει τό μήνυμά του καί
πού στό καθένα άπό τά έργα τού
δημιουργού δονειται άπό ένα
διαφορετικό, κάθε φορά, ρυθμό.
Σ$ά σχέδιά του ό Γεωργιάδης
έχει επεξεργαστεί, επαγωγικά μέ
μιάν ευσυνειδησία καί συνάμα
έλευθερία, τίς λύσεις πού μετουσιώνει στά γλυπτά του: γνώρισμα
πού καθιερώνει τίς μελέτες αύτές
σέ ώριμες συνθέσεις.
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ΓΟΙΖΕΦ ΜΠΟΡ
Τό ρέκβιεμ τής Τερεζίν
Μετ: Ρενέ Ψνοούκη
Έκό: Έπικαιρότητα, ’Αθήνα 1980
Πώς οί Εβραίοι «υπάνθρω
ποι» αίρωνται πάνω άπό τούς
δήμιους τής «προνομιούχας φυ
λής» καί τούς εκμηδενίζουν
ήθικά, χάρη στή μουσική. Νά τό
θέμα αυτού τού συγκλονιστικού
πεζογραφήματος. Τό Ρέκβιεμ τού
Βέρντι γίνεται ή γέφυρα, πού
πάνω της περνούν υπερβατικά οΐ
άναμνήσεις τών διωγμών καί ε
ξαϋλώνονται όχι σάν μιά έλπίδα
ζωής, άλλά σάν μιά πρόκληση
πρός τό θάνατο. Κι έτσι πραγμα
τώνεται άκόμα καί σ’ αύτές τις
συνθήκες ή μετάβαση άπό τήν
έμμεση λειτουργία τής μουσικής
στήν άμεση χρήση της, γιά νά
επικυρώσει άδιαφιλονίκητα τήν
άνθρώπινη ιδιότητα τών έγκλει
στων υποψήφιων γιά τόν έξολοθρεμό.
Βιβλίο δυνατό, άριστα μετα
φρασμένο απ’ τή Ρενέ Ψυρούκη.
ΑΘ. ΚΑΥΚΑΛΙΔΗ
Ή γνώση τής μήτρας
(Ή αύτοψυχογνωσία μέ ψνχοόηλωτικά φάρμακα)
Έκό: ’Ολκός, 1980
Στό βιβλίο αυτό είναι συγκεν
τρωμένες οί παρατηρήσεις καί τά
συμπεράσματα 16 περιστατικών
πού ύποβλήθηκαν σέ συνεδρίες
αύτοψυχογνωσίας. Τά άτομα
αυτά, κάτω άπό τήν επίδραση
τών ψυχοδηλωτικών φαρμάκων
καί άκολουθώντας τήν επίπονη
διαδικασία τής αύτογνωσίας,
έπαναβίωσαν τίς συνθήκες τής
ενδομήτριος ζωής τους, τής
εξώθησης - γέννησής τους, καθώς
καί σειρά γεγονότων άπό τή νηπιακή καί παιδική τους ήλικία.
Ευνόητο είναι δτι ύπ’ αύτές τίς
συνθήκες «Ή γνώση τής μήτρας»
προσπαθεί νά φωτίσει μιά παραμελημένη πλευρά τής άνθρώπινης

ζωής καί νά εισάγει σέ μιά νέα
άντίληψη σχετικά μέ τήν ενδομή
τρια ζωή τού άτόμου.

ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΡΗ
Ό Προδομένος Λαός - Τό χρο
νικό
μιας
πενταετίας
(1975-1980). Τόμοι Α-Β
ΤΖΩΡΤΖ ΔΙΧΤΧΑΪΜ
Πρόλογος: Μ. Πλωρίτη.
Σύντομη παγκόσμια ιστορία τον
Έκό: «Παπαζήαη», ’Αθήνα 1979
σοσιαλισμού.
Μιά σειρά άπό άρθρα τού
Έκό: Γλάρος, 1979
γνωστού δημοσιογράφου Γιάννη
Κάτρη πού πρωτοδημοσιεύτηκαν
Οί «ιστορίες» πού έχουν σάν στήν «’Ελευθεροτυπία» καί στά
λειτουργικό προορισμό τή δι«Νέα» έχουν συγκεντρωθεί ατούς
καιολόγηση τής ύπαρξης τής μιας περιεκτικούς αύτούς τόμους.
ή τής άλλης σοσιαλιστικής ορθο Πέρα άπό τό έπικαιρικό στοιχείο
δοξίας είναι πλήθος. Γι’ αύτό καί δ,τι μένει είναι μιά μαχητική
αύτή ή προσωπική θεώρηση ένός στάση άπέναντι στά στρεβλωτικά,
συγγραφέα πού είναι επηρεασμέ τής πολιτικής καί κοινωνικής μας
νος άπό τήν «άπαισιόδοξη αισιο ζωής, στοιχεία. ’Αλλά καί τό έπιδοξία» τής σχολής τής Φραν καιρικό στοιχείο άξίζει νά θεω
κφούρτης αποκτά μιάν ιδιαίτερη
ρηθεί καί πάλι μετά άπό ένα χρο
σημασία. Ό Λιχτχάιμ άφιερώνει νικό διάστημα· φαίνεται άμέσως
τόν άπαιτούμενο χώρο στήν ποιά είναι ή τροχοπέδη στήν
προϊστορία τών σοσιαλιστικών εξέλιξη τής νεοελληνικής κοινω
ιδεών. ’Ακόμα, μάς άποκαλύπτει νίας: Τό κράτος τής Δεξιάς.Καί
τό σημαντικό ρόλο τών άλλων πόσο επίκαιρη παραμένει ή πα
άντιλήψεων γιά τό σοσιαλισμό — λαιό επίκληση τής ανατροπής
έκτος άπό τήν παραδοσιακή της.
λεωφόρο Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν,
Στάλιν. Δείχνει, δηλαδή, τή ση
ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΚΛΗ
μερινή κρίση τών σοσιαλιστικών
Τά παιδιά τού άρχοντα
ιδεών σάν τό τέρμα μιας πορείας
(μυθιστόρημα)
πού καθορίζεται άπό όξύτατες Δωρικός
ιδεολογικές καί πολιτικές ένδοεργατικές συγκρούσεις.
Τό μυθιστόρημα αύτό άποτελεΐ
τή συνέχεια τού «νΑρχοντα», ένός
ΕΜΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ
άλλου δηλαδή μυθιστορήματος
Σκέψεις γιά τήν Κίνα - Τόμος 1
τού Γ. Μαγκλή. Κάτοχοι τής
Έκό: «Πορεία», ’Αθήνα 1979
περιουσίας τού άρχοντα, τά παι
Ό πρώτος άπό τούς δύο τό διά του, οί τρεις γιοι του, ή κόρη
μους περιλαμβάνει τήν περίοδο του Μυρτώ καί ό έμπιστός του
1962-1972 καί στηρίζεται στό Τούρκος Έμίν καί δλος δ γύρω
πολιτικό ήμερολόγιο τού ήγέτη άπ’ αύτούς κόσμος, κεχαγιάδες,
τής ’Αλβανίας.
κολίγοι, δεσποτάδες καί ληστές,
Στόν τόμο αύτό γίνεται βασικά μάς περιγράφουνται αδρά καί
άναφορά στήν κινέζικη ηγεσία συναρπαστικά.
καί τήν άνάπτυξη τφν διαφορών
της μέ τό κόμμα εργασίας τής ΣΤΡΑ ΤΗ ΠA ΠAM ΑΝ Ο ΥΣΑ ΚΗ
Ή Ξενοκρατία στήν Κρήτη.
’Αλβανίας.
Περιέχονται πολύτιμες πληρο Έκό: «Κάλβος», 'Αθήνα 1979
φορίες,άλλά καί μιά σειρά άπό
Ό συγγραφέας, μελετητής τής
πολιτικούς καί ιδεολογικούς
άφορισμούς μέ κάποια χαρακτη νεώτερης πολιτικής ιστορίας τής
Κρήτης, έχει επιχειρήσει ένα
ριστική ιδιαιτερότητα.
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ERNEST MANDEL
Κριτική τού Ενρωκομμουνιαμοϋ
Έκδ: Νέα Σύνορα, ’Αθήνα 1980
Έντεκα δοκίμια γιά τόν εύρωκομμουνισμό άπό τό δοκιμα
σμένο Βέλγο τροτσκιστή θεωρη
τικό. ’Ανάμεσα σέ άλλα εξετά
ζονται οί συνέπειες τής οικοδό
μησης τού σοσιαλισμού σέ μιά
μόνο χώρα, τό φαινόμενο Έλενστάιν, τό έργο τού Σ. Καρίγιο καί
τού Ρ. Μπάρο, οι στρατηγικές
τών ΚΚ ’Ιταλίας καί Γαλλίας.
’Ενδιαφέρουσα προσθήκη σέ μιά
συζήτηση πού συνήθως μονοπωλεϊται άπό τίς πολωμένες άπόψεις τών άμεσα ενδιαφερομένων:
εύρωκομμουνιστών καί ορθόδο
ξων.
ΜΑΡΙΟΥ ΠΔΩ PITΗ
Πολιτικά 1975 - 1976r
Έκδ: «Θεμέλιο», Αθήνα 1980
Σαράντα έξι άρθρα πού δημο
σίευσε ό συγγραφέας στό «Βήμα»
καί πού συνοδεύουν δχι μόνο τήν
πολιτική έπικαιρότητα, άλλά καί
δλες σχεδόν τίς ουσιαστικές πολι
τικές καί θεσμικές έξελίξεις αύτής τής κρίσιμης γιά τό πολίτευμά
μας εποχής. ’Ακόμη κι άν ορι
σμένα άπό αυτά τά κείμενα είναι
ήδη γνωστά, άκριβώς γιατί σημά
δεψαν τή δημόσια μας ζωή καί
συζητήθηκαν εύρύτατα, ή συγ
κέντρωσή τους σέ ένα τόμο τούς
δίνει μιά καινούρια διάσταση. Τό
σύνολο έχει τήν ποιότητα ένός
συγγράμματος πολιτικής θεωρίας
καί προβληματισμού.

τον A T P E O N
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tK IIT W

άξιόλογο χρονικό γιά τίς διαδο
χικές (άπό τόν 18ο αιώνα ως τίς
μέρες μας) άπόπειρες έξάρτησης
τού στρατηγικού νησιού καί τών
άγώνων τών Κρητικών ενάντια σ'
αύτές τίς άπόπειρες. Πολλά
άγνωστα στοιχεία άπό τήν ιστο
ρία τής Κρήτης φωτίζουν τήν πο
λιτική μοίρα ένός τόπου σέ κρί
σιμο σταυροδρόμι.
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Πόσο προοδευτικές είναι οι προοδευτικές
δυνάμεις στήν Ελλάδα;
Τί πρέπει νά κάνει ή νεολαία σήμερα;
Τό βιβλίο πού εισχωρεί στά άδυτα κάθε είδους
πολιτικού κατεστημένου

ΜΜ
τώρα μελέτες, δέν εξετάζει τόν
φανταστικό κινηματογράφο σάν
ένα· ιδιαίτερο κινηματογραφικό
είδος. ’Ακολουθώντας τήν διά
κριση στή φανταστική Λογοτε
χνία τού στρουκτουραλιστή Τοντόροφ, διακρίνει τρία διαφορε
τικά κινηματογραφικά είδη, κάτω
«Δέν υπάρχει άκόμα ιστορία
άπό τή γενική ονομασία φαντα
τού κινηματογράφου.. Οί ιστο
στικός κινηματογράφος: α) Κυ
ρίες πού έχουν γραφτεί ώς τώρα
ρίως Φανταστικός, β) Θαυμα
δέν έχουνε μέσα τους ούτε ιστο
στός, γ) Επιστημονική φαντα
ρία ούτε κινηματογράφο.. Ή επι
σία. Τό κάθε ένα άπ’ αυτά τά
στημονική ιστορία τού κινηματο
είδη έχει τίς ίδιαιτερότητές του
γράφου δέν είναι ή άνακάλυψη, ή
καί τά έπί βέρους χαρακτηρι
δημιουργία ή έστω ή άναδηστικά του. Καί τά τρία δμως μαζί
μιουργία ενός παρελθόντος· θάέχουν μία κοινή βάση: τή χρησι
ταν αύτό όχι μόνο, όμως, σάν
μοποίηση φανταστικών στοι
απλή περιγραφή άλλά σάν εξή
χείων. Σάν φανταστικά στοιχεία
γηση. Τό νά κάνεις ιστορία τού
παρουσιάζονται «φαινόμενα πού
κινηματογράφου είναι καθαρά
δέν έχουν συμβεί, δέν συμβαίνουν
σά νά συνθέτεις τήν ιστορία
ούτε θά μπορούσαν σήμερα νά
του...» Τό κείμενο αύτό τού Ζ. Λ.
συμβούν». Αύτή ή κοινή βάση εί
Κομολλί μετέφερα σέ μιά εργασία
ναι πού δημιουργεί τό μεγαλύ
μου πάνω στον κινηματογράφο
τερο σύνολο των ταινιών πού
πρίν πολλά χρόνια. Ταυτόχρονα,
άναγνωρίζουμε κάτω άπό τόν γε
τότε, πρόσθετα καί μιά ευχή: νάνικό δρο φανταστικός ,κινηματοχουμε σύντομα κείμενα πού νά
γράφος.
βάζουν τίς βάσεις γιά μιά τέτοια
’Αρκεί δμως αύτή ή κοινή
ιστορία. Τό βιβλίο τού Δ. Παναβάση, στό επίπεδο τού άναφερομένου, γιά νά δημιουργήσει ένα
corpus μελέτης καί άνάλυσης; Νά
τό πρώτο πρόβλημα πού παρου
σιάζεται μπροστά μας. Πρώτα
άπ’ δλα, δμως, θά έπρεπε νά ξε
καθαρίσουμε τί έννοούμε σάν κι
νηματογραφικό είδος.
Ταινίες πού παρουσιάζουν
ομοιότητες πού τίς κατατάσσουν
σέ διαφορετικά κινηματογραφικά
είδη εμφανίζονται στις ΗΠΑ άπό
τό 1930 καί μετά. Αύτό τό φαι
«ΟΙ γυναϊκες-έμπόρευμα, ή άπουσία
νόμενο είναι άποτέλεσμα άλλά
αισθημάτων: στοιχεία τή; νέας κοι
καί αιτία τής διαφορετικής οργά
νωνικής τάξης πού έγκαινιάστηκε μέ
τή γκωλική τεχνοκρατία» (Ά λ φ α β ίλ ,
νωσης τσύ συστήματος παραγω
1965).
γής καί εκμετάλλευσης (εμπο
γιωτάτου «Φανταστικός κινημα ρίας) τών ταινιών, πού επέβαλε ή
τογράφος» είναι τό πιό σημαν μετατροπή τής μέχρι τότε κινημα
τικό πού έχουμε στά χέρια μας σ’ τογραφικής βιοτεχνίας σέ βιομη
αύτή τήν κατεύθυνση. Μπορούμε χανία. Τό μεγάλο άμερικανικό
χωρίς υπερβολή νά πούμε δτι μ’ κεφάλαιο, τράπεζες Μόργκαν καί
αύτό ή θεωρητική έρευνα στό Ρότσιλντ, μέ τίς θυγατρικές τους
χώρο τού κινηματογράφου στή ήλεκτρικές εταιρίες πού κατέχουν
χώρα μας περνά άπό τή νηπιακή τά διπλώματα ευρεσιτεχνίας ηχη
στήν ώριμη ήλικία της. Οί γραμ τικού κινηματογράφου βρίσκον
μές πού άκολουθούν, πέρα άπό ται πίσω άπό τήν οργάνωση αύμιά κριτική παρουσίαση τού βι τής τή βιομηχανίας. ’Ακολουθών
βλίου, θέλουν νάναι κάτι πιό ού- τας τά παραδείγματα άπό τούς
σιαστικό άκόμα. Μιά προσπά άλλους χώρους παραγωγής, τό
θεια νά σκιαγραφηθούν οί δρό μεγάλο κεφάλαιο θά επιβάλει στή
μοι έρευνας πού άνοίγει ή πα βιομηχανία τού κινηματογράφου
ρουσία του, καί τά νέα προβλή τήν τυποποίηση. Ή τυποποίηση
ματα πού βάζει στόν μελετητή έχει τό πλεονέκτημα τής μεγάλης
τού κινηματογράφου. Καί έδώ έξ παραγωγικότητας στό επίπεδο
άλλου είναι τό κριτήριο σημαντι- τής παραγωγής: εργασία σέ
κότητας ενός έργου: οί προεκτά «σειρά», έντονος καταμερισμός
σεις πού άποκτά στή σκέψη τής έργασίας πού άποκλείει κάθε
εποχής του.
έλεγχο στό τελικό προϊόν, έξειδίΌ φανταστικός κιν/φος καί τά
κευση τής κάθε βιομηχανίας σέ
προβλήματα τοϋ είδους.
ορισμένα προϊόντα πού άποτρέΤό πρώτο θετικό στοιχείο, πι πει τόν άνταγωνισμό (Universal
στεύω, τής εργασίας τού Δ.Π εί γιά τά
φιλμ φανταστικού
ναι δτι, άντίθετα άπ’ τίς μέχρι κιν/φου), χαμηλό κόστος μέ τήν

Ό Τάκης Άντωνόπουλος
γράφει γιά τό βιβλίο
τοϋ Δ . Παναγιωτάτου
«'Ο φανταστικός
κινηματογράφος», Εκδόσεις
«Δέκα», ’Αθήνα 1979

«έν σειρά» χρησιμοποίηση κά
ποιων στοιχείων π.χ. ντεκόρ,
κουστούμια, χώροι, κομπάρσοι
κ.τ.λ. Ή τυποποίηση δμως έχει
καί πλεονεκτήματα γιά τήν καπι
ταλιστική παραγωγή καί στό έπίπεδο τής εμπορίας τού προϊόν
τος: Εύκολη οργάνωση μέ τόν
όνοματισμό τού προϊόντος τής
διαφημιστικής εκστρατείας, δια
φορετικά προϊόντα γιά διαφορε
τικά στρώματα Καταναλωτών,
εύκολη διάκριση τού προϊόντος
άπό άλλα όμοειδή στό σούπερ
μάρκετ τής κατανάλωσης (έδώ,
αίθουσες προβολής), εγγύηση
στόν καταναλωτή δτι τό «περι
εχόμενο» τής συσκευασίας πού
έπιλέγει θά έχει τά κάποια στάνταρ χαρακτηριστικά πού περιμέ
νει, «ψυχαγωγία», «δράση»,
«τρόμο», «κουλτούρα» κοκ.
’Αποτέλεσμα αΰτής τής συστηματοποίησης τής παραγωγής εί
ναι σειρά φίλμ πού έχουν ομοιό
τητες καί ονομάζονται μ’ ένα γε
νικό όνομα: γουέστερν, μουσική
κωμωδία, άστυνομικό φίλμ, φαν
ταστικό φίλμ κ.τ.λ. Οί ομοιότητες
τών ταινιών πού άνήκουν σ’ ένα
συγκεκριμένο είδος είναι κατ’
αρχή στό επίπεδο τού θέματος.
Συνήθως, τουλάχιστο στά περισ
σότερα είδη, τό θέμα άναφέρεται
σέ μιά ορισμένη κοινωνική πρα
γματικότητα. Π.χ. στά περισσό
τερα γουέστερν ή δράση τοποθε
τείται σέ μιά περιοχή πού εκτεί
νεται άπό τίς άκτές τού Ειρηνι
κού σέ μιά γραμμή πού περνά
άπό τά δυτικά τής Μινεζότας καί
τής Αουϊζιάνας καί άναφέρεται
σέ μιά εποχή άπό τό 1840 ώς τό
1900. Στή μουσική κωμωδία τά
θέματα άναφέρονται στό χώρο
τών παρασκηνίων τού κόσμου
τού θεάματος. Τό ίδιο μέ τό κλα
σικό άστυνομικό φίλμ: ό χώρος
δράσης περιορίζεται στις μεγαλουπόλεις τών άνατολικών άκτών
τών ΗΠΑ.
Τά πράγματα δμως δέν είναι τό
ίδιο ξεκάθαρα σ’ δλα τά είδη καί
ούτε οί ομοιότητες σταματούν
μόνο στή θεματική. "Οσο ένα κι
νηματογραφικό είδος άναπτύσσεται, δηλαδή όσο πιό πολλές ται
νίες γυρίζονται μέ τό ίδιο σύ
στημα παραγωγής, τόσο καί άναπτύσσει αύτό πού μπορούμε νά
ονομάσουμε ένα δομικό μοντέλλο. Δημιουργεϊται ένας κατά
λογος άπαγορευμένων καί υπο

χρεωτικών στοιχείων. Κάθε ται
νία πού άνήκει σ’ ένα είδος πρέ
πει νά περιλαμβάνει ορισμένα
στοιχεία είτε στό επίπεδο τής
εσωτερικής
κινηματογραφικής
μυθολογίας είτε στό έπίπεδο τής
συμπεριφοράς τών προσώπων
είτε στό έπίπεδο τής άφηγηματικής δομής. Μαζί μέ τό υποχρεω
τικό πάει καί τό άπαγορευμένο.
Καί τά δύο οργανώνονται σέ
σχέση μέ μιά άληθοφάνεια τού
είδους, άλλά καί άποτελοΰν καί
μιά εγγύηση γιά τόν θεατή, δτι τά
πάντα θά εξελιχθούν σύμφωνα μέ
τήν επιθυμία, χειραγωγημένη φυ
σικά, πού εκδηλώνει διαλέγοντας
τό ένα ή τό άλλο φίλμ κάποιου
είδους.
Οί ομοιότητες στά φίλμ πού
άποτελούν ένα ιδιαίτερο κινημα
τογραφικό είδος πού είδαμε μέ
χρι τώρα, άφορούν κώδικες φιλμικούς, δηλαδή κώδικες πού
προέρχονται άπό τόν γενικότερο
πολιτιστικό χώρο άλλά πού συμ
μετέχουν στήν κατασκευή τού
φίλμ καί στήν παραγωγή τού
νοήματος του. Τά κινηματογρα
φικά δμως είδη άναπτύσσουν καί
καθαρά κινηματογραφικούς κώ
δικες ιδιαίτερους τό καθένα.
Βιαστικά μπορούμε νά σημειώ
σουμε έδώ δυό διαφορετικές
όμάδες τέτοιων κωδίκων.
α) Στό προ-φιλμικό επίπεδο:
Έ να άπό τά πιό έντονα κωδικοποιημένα στοιχεία στό έσωτερικό
ενός κινηματογραφικού είδους
σίγουρα είναι τό ντεκόρ καί ό
τρόπος κατάδειξής του. Καί μόνο
άπό. τό ντεκόρ καί τόν τρόπο πού
οργανώνεται μπορεί ό θεατής εύ
κολα νά κατατάξει ένα φίλμ στό
είδος πού άνήκει. Δεύτερο στοι
χείο άναγνώρισης, στό ίδιο έπί
πεδο, ένός είδους είναι ή ευκολία
ταυτοποίησης τών προσώπων τής
ταινίας άπό τόν θεατή. Τό
πρόσωπο τής ιστορίας ένός φίλμ
πού άνήκει σ’ ένα είδος κρατά
μιά ιδιαιτερότητα σέ σχέση μέ τά
άλλα πρόσωπα πού έμφανίζονται
στό φίλμ άλλά καί μέ τούς χαρα
κτήρες τών άλλων ταινιών. Στό
έσωτερικό κάθε είδους ή καντρίλλια τών προσώπων έχει άπό
φίλμ σέ φίλμ διαφορετικές φι
γούρες άλλά τά πρόσωπα παρα
μένουν τά ίδια.
6) Στό φιλμικό έπίπεδο: Κάθε
φίλμ πού άνήκει σ’ ένα είδος
χρησιμοποιεί ιδιαίτερους κινημα-
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«Τό σκοτεινό προαίσθημα μιας κολοσιαίας δύναμης,· πού θά άναδυθεΐ
στήν καρδιά τών άντιφάσεων τής
άμερικάνικης κοινωνίας....» (Κίνγκ
Κόνγκ, 1933).

τογραφικούς κώδικες πού έρχον
ται νά προστεθούν στούς γενικό
τερους πού έμφανίζονται σ’ δλα
τά φιλμ. Υπάρχει π.χ. ένας ιδιαί
τερος κώδικας φωτισμού στό
κλασικό άστυνομικό φιλμ, βασι
σμένος στις άντιθέσεις έντονα
φωτισμένων σημείων τού ντεκόρ
μέ άλλα τελείως σκοτεινών. Στό
γουέστερν έχουμε γενικευμένη
χρησιμοποίηση γενικών πλάνων
καί πανοραμικών, γιά νά άναδυθεϊ ενα προφιλμικό βασικό του
στοιχείο, πού είναι ή άγρια φύση.
Στη μουσική κωμωδία ή μή ρεα
λιστική χρησιμοποίηση τών χρω
μάτων καί ή κινηματογράφηση
από γερανό σέ συνεχή κίνηση τής
μηχανής άποτελούν άλλα παρα
δείγματα τέτοιων κωδίκων.
"Ολα τά στοιχεία πού άναφέραμε πιό πάνω δημιουργούν σέ
κάθε είδος ενα κινηματογραφικό
κείμενο ενιαίο, μεγαλύτερο άπό
τήν ταινία. Οί κώδικες, φιλμικοί
ή κινηματογραφικοί, πού περ
νούν άπό τό ένα φιλμ στό άλλο
στά πλαίσια ενός είδους, καταρ
γούν τά σύνορα άνάμεσα στις
ταινίες καί προσφέρουν ενα ιδα
νικό corpus άνάλυσης γιά τόν με
λετητή τού κινηματογράφου. Στή
μελέτη ενός τέτοιου κειμένου τό
φίλμ παίζει τό ρόλο παραδείγμα
τος.
Ό κυρίως φανταστικός κινημα
τογράφος.

Ό φανταστικός κινηματογρά
φος, γενικότερα, άντιμετωπί-

στηκε μέχρι τώρα στήν παγκό
σμια βιβλιογραφία μέ κριτήρια
φιλολογικά-δημοσιογραφικά.
Πρόκειται δηλαδή γιά κατα
γραφή κάποιων ταινιών μέ αύθαίρετα κριτήρια, βιοφιλμογραφίες κάποιων σκηνοθετών καί
χρονολογικούς πίνακες. 'Όσες
φορές οί μελετητές ασχολήθηκαν
μέ τόν φανταστικό κιν/φο γοη
τεύτηκαν άπό μιά επιφάνεια
«λαϊκότητας», «κακού γούστου»,
κάποια πρόσωπά του: τό τέρας,
τόν βρυκόλακα κτλ., μέ αποτέλε
σμα νά μήν έχουμε όχι μόνο μιά
μελέτη τού φανταστικού άλλά
ούτε μιά όριοθέτησή του. 'Ο Δημήτρης Παναγιωτάτος όπλισμένος μέ μιά στέρεα μέθοδο καί

«Έκφραση τής (αισθητικής καί
ιδεολογικής) παρακμής τοϋ φαντα
στικού, άλλά καί άντανάκλαση τών
φόβων τού συστήματος άπέναντι σέ
μιά γενιά πού άδυνατεϊ νά ελέγξει»
(Ό έξορκιστής, 1973).

χρησιμοποιώντας δλα τά χαρα
κτηριστικά τού κινηματογραφι
κού είδους πού άναφέραμε πιό
πάνω, θά καταφέρει νά οριοθε
τήσει πολύ συγκεκριμένα τά τρία
είδη πού μελετά.
Μιά μελέτη ενός είδους, στήν
προοπτική μιάς επιστημονικής
ιστορίας, δπως γράφαμε πρίν,
δέν μπορεί παρά νά είναι συγ
χρονική άλλά καί διαχρονική
ταυτόχρονα. Ή πρώτη άπάντηση
πού περιμένουμε άπό μιά τέτοια
ιστορία είναι, βέβαια, γιατί αύτό
τό είδος; Γιά τόν κυρίως φαντα
στικό κινηματογράφο ή άπάν
τηση πού μάς δίνεται είναι ξεκά
θαρη καί σημαντική γιά τή γενι
κότερη κατανόηση τής λειτουρ
γίας τού φίλμ σάν ιδεολογικού

οΛα τα ΒιΒΛια
αφισσες
δίσκοι
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ξει καί αύτός τό ρόλο του στή
συγκάλυψη τής κρίσης. Οί. χρο
νολογίες πού κάνει τήν έμφάνισή
του τό είδος στίς διάφορες χώρες
είναι ενδεικτικές: Γερμανία τό
1918 (μεταπολεμική ταραγμένη
περίοδος), ΗΠΑ 1930 (κρίση τού
1929), ’Αγγλία 1956 (τέλος τής
Αύτοκρατορίας). Οί συγκρούσεις
στόν φανταστικό κιν/φο άντανακλούν τίς συγκρούσεις στήν πρα
γματικότητα, άλλά σ’ ένα άλλο
έπίπεδο. ’Αναπόφευκτη λοιπόν
άντανάκλαση τής κρίσης σέ μιά
αύστηρά κωδικοποιημένη άφήγηση άλλά καί λύση της σ’ ένα
άλλο φανταστικό έπίπεδο. Τά δι
δάγματα δμως αύτής τής σύγ
κρουσης στό έπίπεδο τής μυθολο
γίας είναι «έφαρμόσιμα» στήν
πραγματικότητα. Μπροστά στό
Άγνωστο, στό Κακό, τό Άνορθολογικό, κάθε «έξωτερική» δια
μάχη είναι έπικίνδυνη. Τό κακό
νικιέται δταν θριαμβεύσουν ή
τάξη, ό νόμος, ή λογική. Φυσικά
κάθε κρίση δέν είναι ίδια ούτε σέ
κάθε χώρα ούτε, κυρίως, σέ κάθε
έποχή. Έτσι καί ό φανταστικός
κιν/φος θά έχει τήν «εξέλιξή»
του, δπως λένε οί ιδεαλιστές
«ιστορικοί» καί «αισθητικοί», τίς
μεταμορφώσεις του δπως λέμε
εμείς.

προϊόντος στό γενικότερο πλέγμα
τής πάλης τών ιδεών.
Ή δομή τού φανταστικού στη
ρίζεται σέ μιά σύγκρουση. Σύγ
κρουση άνάμεσα σέ όρθολογικό
καί άνορθολογικό. Τό όρθολο
γικό έμφανίζεται στίς ταινίες αυ
τές καί στό επίπεδο τού μύθου
άλλά καί στό κινηματογραφικό
(σκηνοθεσία κτλ.), μέ τή μορφή
τής τάξης, τής προόδου, τής ορ
γάνωσης. Τό άνορθολογικό πού
εισβάλλει σιγά σιγά σ’ αύτό τό
χώρο θά έχει τά άντίθετα χαρα
κτηριστικά.
Ή σύγκρουση θά πάρει τή
μορφή μιας ήθικής πάλης καλούκακού. Ή έκβαση, άσχετα μέ τίς
θυσίες πού θά χρειαστούν, είναι
προκαθορισμένη. Παίρνοντας τή
μορφή μιάς τέτοιας σύγκρουσης ό
κυρίως φανταστικός κινηματο
γράφος θά έχει μιά παρουσία
κρίσης. Κινηματογράφος κρίσης
πού έμφανίζεται πάντα σέ περι
όδους γενικότερης κρίσης οικο
νομικής, πολιτικής, ιδεολογικής.
'Ο Δ. Παναγιωτάτος, καταγρά
φοντας τήν εμφάνιση τού είδους,
τίς εποχές πού κυριάρχησε, τίς
στιγμές πού μεταμορφώνεται, θά
καταλήξει σ’ αυτή τήν άντιστοιχία. Καθόλου τυχαία βέβαια.
Ένα ιδεολογικό προϊόν, δταν
μάλιστα βασίζεται σέ μιά βιομη
χανική καπιταλιστική παραγωγή
δπως είναι τό φίλμ, δέν μπορεί
παρά νά άντανακλά άλλά καί νά
καθορίζεται άπό τό στάδιο πού
βρίσκεται ή πάλη τών τάξεων καί
οί εσωτερικές άντιθέσεις στά
πλαίσια τής κυρίαρχης τάξης, στή
συγκεκριμένη έποχή πού δημιουργείται. Αύτό πού μονολε
κτικά ονομάζει ό Δ.Π. συγκυρία.
Τά συμπεράσματα πού βγαίνουν
άπό τήν παράλληλη καί ταυτό
χρονη μελέτη τής ιστορικής συγ
κυρίας καί τής εμφάνισης ή μετα
μόρφωσης τού είδους, είναι καί
σημαντικά καί ενδεικτικά. 'Όταν
οί οικονομικές καί πολιτικές κρί
σεις άπειλούν νά μετατραπούν σέ
ιδεολογικές καί νά προκαλέσουν
έτσι ρήγματα στήν κυρίαρχη
ιδεολογία, τότε έμφανίζεται ό
φανταστικός κιν/φος γιά νά παί

’Επιστημονική
θαυμαστό

φαντασία

καί

Ό κινηματογράφος έπιστημονικής φαντασίας άποτελεϊ καί
αύτός ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό
κινηματογραφικό είδος. Μέ κωδικοποιημένες αύστηρά ιδιαιτε
ρότητες, δπως άκριβώς καί ό κυ
ρίως φανταστικός κινηματογρά
φος. 'Η παράλληλη μελέτη του μέ
τόν κυρίως φανταστικό κιν/φο
άποδείχνει μιά κατ’ άρχή όμοιότητα στούς φιλμικούς καί κινη
ματογραφικούς κώδικες τών δύο
ειδών, π.χ. δημιουργία τρόμου,
ίδια δόμηση τής άφήγησης σέ
πολλές περιπτώσεις. Έδώ δμως
τό άγνωστο δέν είναι τό άνορθο
λογικό (δπως στό φανταστικό)·
άντίθετα, έχει τή μορφή εϊίε τού
έπιστημονικού κατασκευάσματος
(λίγο πολύ άποτυχημένου) είτε
μιάς τεχνολογικά ύπερεξελιγμέ-
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νης κοινωνίας. Ή προβληματική
τής θεματολογίας του κινηματο
γράφου έπιστημ. φαντασίας πα
ρουσιάζεται έτσι διαφορετική
άπό τού φανταστικού. Τώρα ή
σύγκρουση είναι ανάμεσα στήν
έπιστήμη καί τόν ανθρωπισμό, ή
άνάμεσα στήν «κακή», «άδιόρθωτη» άνθρώπινη φύση καί στήν
έπιστήμη (πάντα ύπερβατική καί
πάντα άθώα). Έτσι ό κινηματο
γράφος επιστημονικής φαντασίας
έχει καί αυτός τή μορφή τού κι
νηματογράφου κρίσης, μέ τήν
ίδια λειτουργία στό ιδεολογικό
επίπεδο μέ τόν φανταστικό. 'Η
εμφάνισή του, ή κυριαρχία καί οί
μεταμορφώσεις του εμφανίζονται
παράλληλα μέ τού φανταστικού
κιν/φου. Είναι πάντα άποτέλεσμα των ίδιων αιτίων καί θά παί
ξει καί αυτός τόν ίδιο ρόλο τής
συγκάλυψης τών κρίσεων πού
μεταφέρονται στό χώρο τής επι
στήμης, όπου δλα είναι δυνατά.
Τά κοινά συμπεράσματα πού
βγαίνουν στήν εργασία τού Δ.Π.
άπό τήν παρακολούθηση τών
μεταμορφώσεων τών δύο ειδών
μέσα στό χρόνο, δείχνουν πόσο
θεμιτή είναι ταυτόχρονα ή μελέτη
τους. Καί τά δύο είδη άναπτύσσονται παράλληλα, στίς ίδιες
εποχές, άντανακλώντας τίς ίδιες
συγκυρίες, καί έχουν τήν ίδια
λειτουργία . Πολύ δμως φοβάμαι
δτι μέ τό τρίτο είδος πού έξετάζεται, τόν κινηματογράφο τού θαυ
μαστού, τά πράγματα δέν είναι
τόσο άπλά. Τό θαυμαστό ορίζε
ται άπό τόν Δ.Π σάν τήν «κατά
δυση σ’ ένα κόσμο εξωπραγμα
τικό - στηριγμένο στή μαγεία ή
στό δνειρο - μέσα άπό μιά μορφή
πού προκαλεί τήν όνειροπόληση». Νομίζω δτι ή άσάφεια τού
ορισμού έμποδίζει τήν πιό πέρα
μελέτη τού είδους - άν πράγματι
δηλαδή υπάρχει ένα ξεχωριστό
κινηματογραφικό είδος θαυμα
στού, πράγμα γιά τό όποιο πολύ
άμφιβάλλω. Είναι άλήθεια, βέ
βαια, δτι άν μείνουμε μόνο στίς
λίγες ταινίες πού άναφέρονται
σάν παράδειγμα στήν άνάλυση
τού θαυμαστού - καί μόνο σ’ αυ
τές -, τότε έχουμε πράγματι τό
φαινόμενο πού περιγράφεται.
Ένώ οί διαφορετικές συγκυρίες
δημιουργούν μέσα στό χρόνο
φίλμ φανταστικού καί επιστημο
νικής φαντασίας μέ τό ίδιο θέμα
άλλά τελείως διαφορετικά (δια
φορετικοί Δράκουλες, διαφορε
τικοί Δρ. Τζέκυλ), έτσι ώστε ή
κάθε μιά νά άντανακλά τίς κρί
σεις τής έποχής της, στό θαυμα
στό δέν συμβαίνει τό ϊδο. 'Όσες
φορές καί νά γυρίστηκε στήν
Ιστορία τού κινηματογράφου ή
«’Αλίκη στή χώρα τών θαυμά
των» ή ό «Ό Κλέφτης τής Βα
γδάτης» είναι πάντα άντίγραφα ή
μιά τής άλλης. ’Από δω δμως νά
βγει τό συμπέρασμα δτι τό θαυ
μαστό δέν άντανακλά τίποτα
άλλο εκτός «άπό μιά διάθεση φυ

γής», είναι ένα πολύ έπικίνδυνο
νομίζω συμπέρασμα. Ή έργασία
τού Λ.Π. δείχνει δτι ό κινηματο
γράφος τού θαυμαστού, άν υπάρ
χει σάν ιδιαίτερο είδος, πρέπει νά
μελετηθεί χωριστά άπό τά δυό
άλλα. Καί ή μελέτη του δέν έγινε
άκόμα.
Ό φανταστικός κινηματογράφος
σήμερα

Ά πό τή δεκαετία τού 1960 δέν
μπορούμε νά πούμε δτι γυρίζον
ται ταινίες πού νά άνήκουν σέ
συγκεκριμένα είδη. Οί συνθήκες
παραγωγής, μετά τήν είσβολή τής
τηλεόρασης καί τό σόκ πού αυτή
δημιουργεί, άλλάζουν ριζικά.
Αποτέλεσμα τής κρίσης πού δη
μιουργεί ή τηλεόραση είναι καί
μιά
διαφορετική
όργάνωση
παραγωγής. Τό δρόμο εδώ άνοίγει ή γαλλική Νουβέλ Βάγκ: κυ
ριαρχία τού σκηνοθέτη, μικρός
προϋπολογισμός, ελαφρύ συνερ. γείο, «προσωπικά» θέματα, έλευθερία γραφής κ.τ.λ. Ά πό τή βιο
μηχανία ξαναγυρίζουμε στή βιο
τεχνία. "Οσες ταινίες γυρίζονται
άπό τότε καί μετά καί άναφέρονται σ' ένα είδος είναι είτε κινηματογραφοφιλικές —«άφιέρωμα» σ’
ένα είδος - είτε ταινίες πού άναιρούν τό είδος, άντιστρέφοντας τό
μοντέλλο ύποχρεωτικού-άπαγορέυμένου πού άναφέραμε. Στόν
φανταστικό κιν/φο δ Παναγιωτάτος εντοπίζει τή μεγάλη άλλαγή
τό 1968 μέ τό «Μωρό τής Ρόζμαρυ» στό φανταστικό καί τήν
«Όδύσεια 2001» στήν επιστημο
νική φαντασία. Μιά άκόμα εποχή
κρίσης καί μιά άκόμα μεταμόρ
φωση τού φανταστικού κιν/φου
γιά νά έκφράσει τήν καινούργια
συγκυρία, καί γιά νά τήν καλύψει
επίσης.
Ά ν τό βιβλίο τού Δ. Π. δείχνει
πόσο έξυπηρετική γιά τήν επι
στημονική ιστορία τού κινηματο
γράφου είναι ή διαχρονική με
λέτη ένός είδους, φοβάμαι δτι δέ
θά έχει συνέχεια. Ούτε στήν Ε λ 
λάδα ούτε στό εξωτερικό. Τουλά
χιστον οχι γρήγορα. Σάν παρα
δείγματα τών φιλμικών κειμένων
πού άναλύο.νται στό βιβλίο κατα
γράφονται πάνω άπό 600 ταινίες,
οί πιό σημαντικές άπό τίς 4.000
περίπου πού άποτελούν τό σύν
ολο τού φανταστικού κινηματο
γράφου. Γιά τή μελέτη ένός τόσο
μεγάλου υλικού - καί μελέτη γιά
τίς ταινίες θά πει νά τίς δεϊς δύο
καί τρεις φορές καί μέ μεγάλα
χρονικά διαστήματα μεταξύ τους
- δέν άρκει μόνο ή πρόθεση, δσο
σοβαρή καί νά είναι. Χρειάζεται
καί άγάπη. Αγάπη γιά ένα είδος,
έπένδυση μιάς πολύ μεγάλης χρο
νικής περιόδου, διάθεση γιά επι
στημονική έρευνα - νά τρεις συν
θήκες πού δέν συναντάς κάθε
μέρα. Γι’ αυτό ό Παναγιωτάτος
μέ τό βιβλίο του έγραψε υπο
θήκη. Περιμένουμε μέ ενδιαφέ
ρον τή συνέχεια αυτής τής εισ
αγωγικής του δουλειάς.

γία ύτό ν
πού σ κέφ τεται
ελεύθερα
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• Ή
δημοσίευση άπό τό
«ΑΝΤΙ» τοϋ κειμένου τών διαφωνούντων μελών καί στελεχών
τοϋ ΚΚΕ καί τής ΚΝΕ καί ή δη
μοσίευση τών ονομάτων τους ατά
τεύχη 147 καί 148 προκάλεσε
πληθώρα επιστολών.
Άλλες άπό αύτές συμπαραστέ
κονται στους διαφωνοϋντες καί
άλλες διαχωρίζουν τή θέση τους
ή επιτίθενται ατό κείμενο τής
διαφωνίας. Καί φυσικά έχει καί
τό ΑΝΤΙ τό δικό του μερίδιο
συμπαράστασης ή επίκρισης καί πάντα μέ πάθος.
Κάνοντας μιά παράβαση άπό
τήν άρχή πού άκολουθούμε γιά
τήν επιλογή καί περικοπή τών
έπιστολών πού δημοσιεύονται
στό «Διάλογο», δημοσιεύουμε
σήμερα καί στό μεγαλύτερο μέρος
τους τις επιστολές πού λάβαμε
μέχρι 19/4 πού άναφέρονται στό
κείμενο διαφωνίας μέ τό ΚΚΕ
καί τήν ΚΝΕ. ’Αποτέλεσμα: καί
οι σελίδες νά είναι πολλές καί ή
δημοσίευση έπιστολών πού άναφέρονται σέ άλλα θέματα νά κα
θυστερεί.
• Ό Ήλίας Βαλιώτης άπό τή
Σπάρτη μάς έστειλα ένα γράμμα
πού δημοσιεύουμε στήν συνέχεια
στό μεγαλύτερο μέρος του. Καί
μαζί δυό παλιότερα κείμενά του,
τήν ομιλία του σέ συνεόριακή σύ
σκεψη τοϋ ΚΚΕ στή Λακωνία καί
μιάν άνοιχτή του επιστολή. Δ υ
στυχώς, ό περιορισμένος χώρος
τοϋ περιοδικού δέν επιτρέπει
τόσο εκτεταμένη δημοσίευση.
’Ελπίζω ό άνάγνωστης μας νά τό
κατανοεί.
’Αγαπητό Περιοδικό,
Παρακολουθώντας τόν τελευ
ταίο καιρό τήν άντίδραση τού
«Κ»ΚΕ, σχετικά μέ τους 400,
μοϋ επαληθεύτηκαν δυστυχώς,
παλαιότερα
συμπεράσματατά
μου, σχετικά μέ τή γραμμή, τήν
πραχτική, καθώς καί τήν ποιό
τητα τών ανθρώπων πού άποτελούν τήν «ήγετική» κλίκα τοϋ
κομματικού μηχανισμού τοϋ λε
γάμενου ΚΚΕ.
Έχοντας προσωπική εμπειρία
άπό τό ίδιο αυτό κόμμα, καί
έχοντας δοκιμάσει στό πετσί μου
τίς άπόπειρές τους γιά πολιτική
καί κοινωνική εξόντωσή μου,
έπειδή τόλμησα νά διαφωνήσω μέ
τήν, ύπαγορευμένη σ’ αυτούς,
πολιτική τους γραμμή, έχω, νομίξιο, νά πώ μερικά πράγματα.
Ό λα άρχισαν άπό τή στιγμή
πού εκφράστηκε ή διαφωνία μου,
τήν εποχή λίγο πριν άπό τό 10ο
συνέδριο καί συνεχίστηκαν καί
μετά άπό αύτό καί άφού άπότυχαν οί προσπάθειές τους νά μέ
πείσουν! "Αρχισε τό πισώπλατο
καί δόλιο συκοφαντικό χτύπημα
πού μέ άνάγκασε νά τούς στείλω
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άνοιχτή έπιστολή, στήν όποια
καμιά άπάντηση δέν πήρα. ’Απο
τέλεσμα, πάντως, τής Επιστολής
πρέπει νά ήταν ή κάποια άναδίπλωσή τους.
Φιλικότατα
Ήλίας Βαλιώτης

ίνας άλλος άναγνώοτης
μας, ό Λάμπης Θεοδωρόπουλος
άπό τόν Πειραιά, μάς έστειλε ένα
πολυσέλιδο κείμενο μέ τίτλο
«’Ενσωμάτωση στήν πολιτική τής
’Αντίδρασης» καί δπου καταγγέλει τούς «400» καί άλλες ομάδες
(«Αριστερά τοϋ ΚΚΕ») δτι συγ
χρονίζονται μέ τήν Δεξιά. Τόσο
μεγάλα κείμενα είναι άόύνατο νά
φιλοξενηθούν.
Παρακαλοϋμε
τούς φίλους μας νά είναι δσο
μπορούν πιό λακωνικοί.
• Ή Κ.Μ. άπό τήν ΚΝΕ τής
Κυψέλης γράφει:
’Αγαπητό ΑΝΤΙ,
Πρόκειται γιά τήν ΚΝΕ τής
Κυψέλης, τής όποίας εϊμουνα μέ
λος καί διαγράφτηκα μαζί μέ
πολλούς (...). Θά άναφέρω ορι
σμένα συγκεκριμένα γεγονότα τά
όποια δείχνουν συγχρόνως καί
τήν γραφειοκρατία πού ύπάρχει
μέσα σ’ αυτή τήν οργάνωση.
Σέ κάποιο σωματείο είχαμε εκ
δήλωση γιά τούς εξοπλισμούς.
Καί άφού διάβασαν τήν εισήγηση
ή όποια έλεγε γιά τούς πυραύ
λους «Πέρσιγκ 2» καί «Κρούζ»
πόσο έπικύνδινοι είναι καί πόσο
κατστρεπτικοί, άπό τήν άλλη μάς
έλεγε γιά τή «μεγάλη πατρίδα» ή
οποία ζητάει ύφεση καί άφοπλισμό, τούς έθεσα τό έρώτημα γιατί
άναφερόμαστε μόνο στούς άμερικανικούς πυραύλους καί όχι καί
στούς σοβιετικούς SS-20. ’Απάν
τηση φυσικά δέν πήρα. Τήν άλλη
μέρα ό γραμματέας τής KO τού
Σωματείου αυτού άνεβαίνει στήν
Κυψέλη καί τούς είπε ότι φέρο
μαι άντικαταστατικά καί δτι τίς
διαφωνίες τίς λέμε μόνο μέσα
στήν οργάνωση καί όχι έξω. Αυτή
είναι ή λεγάμενη δημοκρατία.
Τούς έθεσα επίσης, στήν OB Κυ
ψέλης, τό έρώτημα γιατί δέν συμ
μετείχαν στίς συγκεντρώσεις τών
πολιτικών κρατουμένων καί τού
Κυρίτση. Ή άπάντηση; Ο ΡΙΖΟ
ΣΠΑΣΤΗΣ έγραψε γι’ αύτά. Καί
θέλω νά ρωτήσω καί πάλι τούς
κυρίους αυτούς, πού είναι οί
συγκεντρώσεις ενάντια στήν τρο
μοκρατία, ενάντια στίς συλλή
ψεις, ενάντια στή φυλάκιση τών
πολιτικών κρατούμενων;

’Αλλά μιά τά φεστιβάλ, μιά τό
χτίσιμο τών γραφείων τού κόμμα
τος καί τό σπίτι τού λαού, μιά οί
κινηματογραφικές προβολές καί
οί συζητήσεις μέ βετεράνους τού
ΚΚΕ, δέν μάς μένει καιρός νά
άσχοληθοϋμε μέ τά άλλα, γιατί γι’
αυτούς έρχονται σέ δεύτερη
μοίρα. (...)
Όσο γιά τό άν ή έπιστολή μου
έχει άληθινό περιεχόμενο ή είναι
συκοφαντική, άς βγούνε οί κνίτες
νά τά άνατρέψουν. ’Αλλά πολύ
άμφιβάλλω άν ποτέ τό διαβά
σουν, γιατί άλλο άπό ΡΙΖΟ
ΣΠΑΣΤΗ καί ΟΔΗΓΗΤΗ δέν
πιάνουν στά χέρια τους. Μόνο
άπ’ αύτά τά δύο έντυπα «άνεβαίνει» τό ιδεολογικοπολιτικό έπίπεδο τού λαού.
Μέ εκτίμηση γιά τό ΑΝΤΙ
Κ.Μ.
• Ή Μαρία Ζαρίφη, άπό τό
Περιστέρι, γράφει άνάμεσα στ’
άλλα:
Φοιτητικές εκλογές, έκλογές
στά έργατικά συνδικάτα, μαζικές
κινητοποιήσεις, κ.ά. Ή πάλη τού
λαού καί ό πόθος του γιά τήν άλλαγή αυξάνει καί κρίση ύπάρχει
μόνο στά μυαλά τών «παραμορ
φωμένων κουλτουριάδων» καί
στά όνειρα τής Δεξιάς όλιγαρχίας. Λυπάμαι πού άπαγοητεύω
μέ τίς άπόψεις μου τούς «άμφισβητίες» τοϋ ’Αριστερού «κατε
στημένου», άλλά ή ΚΝΕ μέ έχει
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΙ έτσι πού
νά μήν ενοχλούμαι άπό τίς άντιδραστικές άηδίες τών κάθε λογής
διαφωνούντων, άλλά νά γελώ καί
νά δυναμώνω τήν πάλη μου μέσα
άπό τίς γραμμές της γιά τήν πρα
γματική άλλαγή του τόπου, γιά
μιά Ελλάδα λεύτερη, οίκοδομημένη μέ τά Ιδανικά τού ΥΠΑΡ
ΚΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ (δρα
Σοβιετική Ένωση).
Εύχαριστώ γιά τή φιλοξενία
Μαρία Ζαρίφη
Περιστέρι
• Ό Θ. Σταθοκωστόπουλος,
άπό τούς «400», διευκρινίζει τή
θέση του μέ τό κείμενο:
Εϊμουνα μέλος τής ΚΝΕ γιά 3
χρόνια καί ένας άπό τούς 400
πού ύπόγραψαν,τό κείμενο τών
διαφωνούντων. Μ’ αύτό τό
γράμμα μου θέλω νά άναφέρω
τούς λόγους πού μ’ έκαναν νά τό
υπογράψω καί παράλληλα νά
διαχωρίσω τώρα δημόσια τή θέση
μου άπ’ αύτή τήν κίνηση.
Έγινα μέλος τής ΚΝΕ πι
στεύοντας δτι τό ΚΚΕ είναι τό
επαναστατικό κόμμα τής έργατικής τάξης καί ό έκπρόσωπος τής
Όχτωβριανής έπανάστασης στήν
Ελλάδα. Στή συνέχεια, ήρθα σέ
ρήξη μέ τήν πολιτική τοϋ ΚΚΕ σέ
ζητήματα ταχτικής καί στρατηγι
κής (ειρηνικός δρόμος, σπάσιμο
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στεγανών καί εκδημοκρατισμός
τού στρατού κλπ) άλλά καί σέ γε
νικότερα ιδεολογικά ζητήματα
(διεθνισμός, παλλαϊκό κράτος,
σταλινισμός).
Θεώρησα καί συνεχίζω νά
θεωρώ ότι οί θέσεις τού 10ου
Συνέδριου τού ΚΚΕ άποτελοϋν
μιά ριζική ρήξη μ’ δλες τίς έπαναστατικές άρχές καί κατευθύν
σεις τού λενινισμού, δπως ιδιαί
τερα συνοψίζονται στό «Κράτος
καί ’Επανάσταση» τού Λένιν.
Δέν πιστεύω δτι μπορεί νά έχει
σχέση μέ τίς μέθοδες καί τίς άρ
χές τής Όχτωβριανής Έπανά
στασης μιά πολιτική τοϋ «ειρηνι
κού δρόμου» πρός μιά δημοκρα
τία τού λαού (στά πλαίσια τού
καπιταλισμού) καί τό σοσιαλι
σμό.
'Υπόγραψα τό κείμενο τών
διαφωνούντων, συμφωνώντας μέ
τή κριτική πού άσκούσε στήν πο
λιτική τοϋ ΚΚΕ άπέναντι στίς
άπεργίες. Στίς σχέσεις του μέ τή
Μόσχα, πού, δπως λέει τό κεί
μενο, τή μία μέρα ή Κ.Ε. έπαιρνε
όμόφωνα μιά άπόφαση καί τήν
άλλη, πού άλλαζε ή πολιτική τής
Σοβιετικής "Ενωσης, έπαιρνε τήν
άντίθετη άπόφαση, πάλι όμό
φωνα. ’Ακόμη μέ τή γραφειοκρα
τική λειτουργία τού κόμματος.
Ή εμπειρία μου δμως μέ τήν
κίνηση καί τήν παραπέρα διερεύνηση τού κειμένου στό φώς τού
μαρξισμού, έδειξε δτι δέν ύπάρχουν στά θεμελιακά έρωτήματα
τής ρήξης μου μέ τό ΚΚΕ επανα
στατικές άπαντήσεις: τά ζητή
ματα τού κράτους καί τής έπανά
στασης, τού διεθνισμού καί τού
εθνικισμού, τού ρόλου τού σταλι
νισμού, τών Ιστορικών ριζών τής
σημερινής κατάστασης στό ΚΚΕ
κλπ. Τό κείμενο, άσκώντας μιά
επιφανειακή κριτική πρός τό
ΚΚΕ δέν κάνει μιά βαθιά ταξική
άνάλυση στίς ιστορικές ρίζες τοϋ
σταλινισμού καί στό ρόλο πού
έπαιξε. ’Ακόμη, δέν άναφέρεται
πουθενά ό ρόλος τοϋ Τρότσκι
στήν έπανάσταση καί ή πάλη του
ενάντια στόν σταλινισμό. ’Επί
σης, άρνεϊται νά δει τίς ιστορικές
ρίζες τού γραφειοκρατικού εκφυ
λισμού τού ΚΚΕ, άποσιωπώντας
τίς φοβερές προδοσίες τής ήγεσίας του (έμφύλιος πόλεμος,
συμφωνίες τής Βάρκιζας κλπ).
Τό κείμενο τών 400 άρνεϊται
τήν άναγκαιότητα τής ύπαρξης
ένός επαναστατικού κόμματος
σάν άναγκαίου δπλου γιά τήν
νίκη τής έπανάστασης. Μιλάει
άφηρημένα γιά «διάλογο δλων
τών δυσαρεστημένων στό χώρο
τής άριστεράς». ’Έχει ένα προσ
ανατολισμό μακριά άπό τήν έργατική τάξη καί τήν πάλη γιά τήν
κατάκτηση τής έξουσίας.
Πιστεύω δτι συνέχεια καί άνά-

πτύξη τοϋ έπαναστατικού μαρξι
σμού άποτελεΐ σήμερα ό τροτ
σκισμός, γι’ αυτό προσανατολί
ζομαι πρός τήν Εργατική Διεθνιστική Ένωση, τή δύναμη πού
παλεύει άσυμβίβαστα ένάντια
στίς σταλινικές προδοσίες γιά τό
χτίσιμο τοϋ μαζικού επαναστατι
κού κόμματος.
Σταθοκωστόπουλος
Θανάσης
• Ένας συνδρομητής μας, ό κ.
Γ. ’Αθανασίου άπό τήν Εύβοια
άπογοητεντηκε οριστικά άπό τό
ΑΝΤΙ:
Κύριε Διευθυντά,
Καλά θά κάνετε νά μήν μού
ξαναστείλετε τό περιοδικό σας.
Καί τά άδέσμευτα κλπ. πού λέτε
χτυπάνε άσχημα. Κάποτε τό
«’Αντί» ήταν ενα περιοδικό μέ
πολλά ένδιαφέροντα· τώρα τε
λευταία έγινε κομματικός τύπος
τού ΚΚΕέσ. καί γι’ αυτό σταματώ
νά τό παίρνω. Κατόπιν συζήτη
σης μέ πολλούς χωριανούς μου
καί φίλους είδα δτι έχουν τήν
ίδια γνώμη μέ μένα. Στό τ χ. 147,
στόν πίνακα μέ τά ονόματα τών
διαγραμμένων άπό τό ΚΚΕ γρά
φετε καί κάποιον Γρηγορόπουλο
Γ. Γράψτε μου ή δημοσιέψτε τί
δουλειά κάνει καί πατρώνυμο καί
αν είναι δυνατόν καί διεύθυνση.
Δεν έχω πολλές ελπίδες νά δη
μοσιευτεί τό γράμμα μου, γιατί
συνήθως περνάτε τά γράμματα
πού είναι ένάντια στό ΚΚΕ.
Αυτό γίνεται πολύ έντεχνα. Κρα
τείστε συνδρομητές καί άναγνώστες τούς άναθεωρητές καί άφήστε τούς άλλους· είναι έξωτερικοί. Καί μετά λέτε πώς είστε άδέσμευτο περιοδικό. Περνάτε, βέ
βαια, καί μερικά γράμματα όπαδών καί φίλων τού ΚΚΕ γιά νά
λέτε πώς είστε άδέσμευτοι. νΑν
πραγματικά θέλετε νά ’στε άριστερό περιοδικό καί νά βοηθή
σετε στόν άριστερό χώρο, σταματείστε νά κάνετε έξαιρέσεις καί
άνανεώστε τούς συνεργάτες. Θά
πάτε καλύτερα. Ειδικά αύτός ό
Καλαϊτζής είναι τόσο αισχρός
καί γελοίος.
Φιλικά
Γιάννης ’Αθανασίου
Βασιλικά Ίστιαίας
Σ.Σ. Διευθύνσεις κλπ. στοιχεία
όσιον υπέγραψαν τό κείμενο, λυ
πούμαστε άλλά όέν έχουμε στ ή
διάθεσή μας.
• Ό Π.Βααάκος επίσης μάς
εγκαταλείπει, άλλά θεωρεί συγ
χρόνως ότι αυτό «θά μάς ώψελήσει οικονομικά»:
Είναι πράγματι φιλότιμη ή
προσπάθειά σας νά συντελέσετε
καί σείς στή λύση τών «προβλη
μάτων» τής ’Αριστερός, κατά
πώς βολεύει τήν Δεξιά. Κι άπ’
αύτή τήν πλευρά ό μισθός σας
άξιος. Παρακαλώ μήν άφήσετε
ποτέ τίς ΑΝΤΙ-ΚΚΕ έπάλξεις
σας.

Θά μπορούσα νά γράψω δτι
καταλαβαίνω καί τό δικό σας
ιδεολογικό άδιέξοδο, έτσι ώστε
χαρωποί νά μού άπαντούσατε δτι
είμαι δογματικός, γιατί δποιος
δέν συμφωνεί μέ μιά συγκεκρι
μένη άποψη έχει υπαρξιακό πρό
βλημα. Μέ σάς, δμως, πιστεύω
κάτι άλλο. Συνειδητά έχετε άποδοθεί σέ μιά εύγενική άμιλλα μέ
άλλους «καλοθελητές» γιά τήν
καλύτερη πάλη ένάντια στό ΚΚΕ
τού στύλ «άντικειμενική παρου
σίαση», «άδέσμευτη στάση» καί
άλλα τέτοια άδέσμευτα εύτράπελα στόν ταξικό σας άγώνα.
Μερικά έρωτήματα τώρα:
Γράφετε:
1. «Εκατοντάδες μέλη καί
στελέχη τού ΚΚΕ καί τής ΚΝΕ
μετά άπό μιά διαδικασία συζητή
σεων κατάληξαν... νά διατυπώ
σουν τίς διαφωνίες τους μέ τό
ΚΚΕ...». Πού καί πότε συναντή
θηκαν δλοι αυτοί πού δπως λέτε
καί παρακάτω βρίσκονται στήν
’Αθήνα, στήν Θεσσαλονίκη, στήν
Καβάλα, στήν Πάτρα, στήν Ρου
μανία, στήν ’Αγγλία, στήν ’Αμε
ρική, μπορεί καί στό... ’Αφγανι
στάν;
2. «... Τό ΚΚΕ, μά καί συ
νολικά ή παραδοσιακή άριστεράν
περνά δλο καί περισσότερο στή
θέση τού θεατή τών άδιέξοδων
τής σημερινής ελληνικής κοινω
νίας...». Αυτό είναι μιά σημαν
τική διαπίστωση γιά τόν παππού
μου στό χωριό πού διαβάζει μόνο
«ΑΚΡΟΠΟΛΗ» καί παραπέρα
δέν ξέρει τίποτα άλλο. ’Εσείς
δμως ξέρετε κι άλλα. Πέστε μας
ποιά είναι έκείνη ή άνερχόμενη
δύναμη πού άνάγκασε τό ΚΚΕ νά
γίνει '«θεατής»;
3. «"Ενας τέτοιος διάλογος
προκαλεί τριγμούς στίς ευπαθείς
ισορροπίες τών πολιτικών κατε
στημένων τής ’Αριστερός, άλλά
είναι καιρός ν’ άρχίσει νά φανε
ρώνεται ή ψαθυρότητα πολλών
μύθων, πού έχουμε συνηθίσει νά
τούς θεωρούμε πέτρινους».- Έ ,
λοιπόν, ό μόνος πέτρινος μύθος
είναι έκείνος πού βρίσκεται στό
μυαλό τής άρχουσας τάξης καί
στό μυαλό δλων έκείνων πού
φαντάζονται τό ΚΚΕ σάν «χιο
νάνθρωπο» πού θά τόν λειώσει δ
«ήλιος», δέν ξέρω καί γώ ποιας
άμφισβήτησης.
’Από δλα αύτά χάρηκα πρα
γματικά πού μού άποκαλύψατε
τό άληθινό προσωπείο σας, μιας
κι έτσι πείστηκα νά μήν ξοδέψω
άλλη φορά 25 δρχ. άσκοπα. "Οσο
γιά τόν ρόλο σας, έπανέρχομαι
καί πάλι: άξιος ό μισθός σας, μήν
άφήσετε τίς άντι-ΚΚΕ έπάλξεις
σας, καλύψτε δλους τούς «άδέσμευτους» χώρους.
Θά ’χετε καί οικονομικά ώφέλη
Βασάκος Πέτρος
Φοιτητής
Υ.Γ. Δέν περιμένω νά δημοσιευ
τεί τό γράμμα μου στό ΑΝΤΙ μιας

καί δέν πιστεύω πώς είναι στά
πλαίσια τού διαλόγου πού έχετε
άρχίσει.
• Από τήν Αγγλία, ή Λένα
Παναγιώτου προσυπογράφει τό
κείμενο τών «διαφωνούντων»:
’Αγαπητό ’Αντί,
Προσυπογράφω καί γώ τό κεί
μενο τών 400 διαφωνούντων, άν
καί άργά βέβαια. ’Αποχώρησα
άπό τήν οργάνωση τού Σάλφορντ
τού Μάντζεστερ πέρσι.
Σάς ευχαριστώ
Λένα Παναγιώτου

• Ό παλιός άγωνιστής καί συγ
γραφέας Ανδρέας Δ άμπασης
γράφει:
Έπρεπε νά γίνει αύτή ή κρι
τική δημόσια;
Διακρίνεται γιά άντικειμενικότητα αύτή ή κριτική;
Μέ άπάντηση στά δύο αύτά
έρωτήματα πρέπει νά ξεκινάει
ένας κομμουνιστής τήν διατύ
πωση τής γνώμης του πάνω στό
κείμενο τών «400» καί στήν πολι
τική πράξη πού έκφράζει.
"Οσον άφορά στό πρώτο ερώ
τημα.
"Οταν άντιμετωπίζεται σάν
πράξη εχθρική ή εναντίωση στήν
διαστρέβλωση τής άρχής τοϋ Δη
μοκρατικού
Συγκεντρωτισμού,
όπου άπό άρχή άνώτερης δημο
κρατικής λειτουργίας τήν έχει
μεταβάλλει ή ηγεσία τού κόμμα
τος σέ σκιάχτρο έκφοβισμού τών
κομματικών δυνάμεων
δταν ό νόμος πού διέπει τήν
άνάπτυξη τού κόμματος τής πρω
τοπορίας, ή «Κριτική καί ή Αυ
τοκριτική», παρεμποδίζεται άπό
τήν ήγεσία νά λειτουργήσει,
δταν άκόμα καί σέ μιά πρώτο-

Ή κριτική τού κειμένου δέν
στρέφεται ένάντια στήν ύπαρξη
τού κομματικού φορέα, ώς καθο
δηγητή τών κοινωνικών δυνά
μεων, πού έχουν συμφέρον νά
δραστηριοποιηθούν γιά τήν κοι
νωνική άλλαγή.
Ή κριτική τού κειμένου στρέ
φεται ένάντια στήν πρακτική τού
κομματικού φορέα (ΚΚΕ), ό
οποίος μέσω μιας λειτουργίας του
ανώμαλης, ξένης πρός τόν πρω
τοποριακό του χαρακτήρα, όδηγείται άπό τήν ήγεσία του σέ μιά
διαστροφή τοϋ ρόλου του.
Τήν θεωρώ άντικειμενική τήν
κριτική τους.
Ή δραστηριότητά μου στά
μετά τή μεταπολίτευση χρόνια
μού δίνει τή δυνατότητα νά έκτιμώ πώς οί εμπειρίες τους τής
μεταπολιτευτικής περιόδου πάνω
στίς όποιες οί «400» θεμελιώνουν
τήν κριτική τους δέν έκφράζουν
παραμόρφωση τής πραγματικό
τητας, άλλά αύτήν τήν ίδια τήν
πραγματικότητα.
Έ ξ άλλου καί οί έμπειρίες
πάνω στίς οποίες στήριξα τήν
κριτική μου τό 1969 μέσα στό
κόμμα καί τήν οποία κριτική
έφερα στή δημοσιότητα στά τέλη
τού 1974 μέ ενισχύουν στήν έκτίμησή μου δτι ή κριτική τους είναι
άντικειμενική.
Κάθε πράξη άρνησης μιας
κατάστασης, δσο κι άν άντανακλά τίς άπαιτήσεις τών περιστά
σεων, μένει μιά πράξη άμφισβητήσιμης άξίας στήν περίπτωση
πού δέν άκολουθεί μιά δραστη
ριότητα μέ θέσεις πού νά δικαιώ
νουν τήν πράξη τής άρνησης.
’Εδώ, πάνω σ’ αύτό τό θέμα,
έχουμε υποχρέωση μέ δσο γίνεται
περισσότερη σαφήνεια νά διατυ
πώσουμε τήν άποψή μας.
Δύο κίνδυνοι περιτριγυρίζουν

ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ
ΑΝ ΤΙΔIΑ Φ Ω ΝΟΥΝΤΕΣ
φανή γιά τήν ιστορία τοϋ ΚΚΕ
πενταετή νομιμότητα ή ήγεσία
έμπόδισε καί έμποδίζει τήν λει
τουργία ουσιαστικής έσωκομματικής δημοκρατίας,
δταν ή ήγεσία τού κόμματος
γιά νά διατηρήσει
καρέκλα
της άπαιτεί πειθαρχία «Τάγματος
Μοναχών», μέ δλες τίς κατα
στροφικές, γιά τό κομμουνιστικό
κίνημα καί γιά τά συμφέροντα
τού λαού, συνέπειες,
ΤΟΤΕ, ή δημόσια κριτική απο
τελεί καθαρά κομματική πράξη,
άποτελεΐ τήν πιό υγιή άντίόραση
τών κομματικών δυνάμεων πού
συνειδητοποιούν δτι στρατεύθηκαν έθελοντικά γιά νά άγωνιστούν γιά τήν κοινωνική άλλαγή
καί τήν πρόοδο.
Όσον άφορά στό δεύτερο έρώτημα.

Ό πρώτος είναι, έπειδή δέν
τούς έκφράζει ή πρακτική τοϋ
κόμματός τους, τού ΚΚΕ, νά
«άνακαλύψουν» δτι βρίσκονται
ιδεολογικά πιό κοντά σέ κάποιον
άλλο φορέα τής κομμουνιστικής
άριστεράς.
Θά ήταν λάθος νά μή δει κα
νείς δτι ή επισήμανση άπό τούς
«400» τών άρνητικών στήν πρα
κτική τού ΚΚΕ άφορά έξ άντικειμένου καί τούς άλλους φορείς
τής κομμουνιστικής άριστεράς.
Ά ν στό ΚΚΕ έπικρατεί τό «μή
σκέφτεσαι, μήν άντιλέγεις», στό
ΚΚΕ έσωτ. π.χ ισχύει τό «δσο
θέλεις μίλα, ποιος σ’ άκούει!».
Ά ν κάποιοι άπό τούς «400»
έζησαν στά στρατόπεδα Γιούρα,
Λακκί, Παρθένι στή περίοδο τής
δικτατορίας θά ξέρουν άσφαλώς
πόσο δογματικοί είναι αυτοί πού
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σήμερα αύτοαποκαλούνται μή προκληθοϋν οί κομμουνιστές, ματος γιά τόν προσυνεδριακό προωθεί τό διάλογο σάν βήμα γιά
πού βρίσκονται μέσα ή έξω άπό διάλογο. Ό άγώνας δμως είναι τήν ένότητα τής Άριστεράς.
δογματικοί.
Ό δεύτερος κίνδυνος πού δια τούς κομματικούς φορείς, νά σκληρός καί τά παιδιά θέλουν
τρέχουν οί «400» είναι νά παρα- δράσουν σσωστά.
έπανάσταση, έδώ καί τώρα. Πιό
συρθοΰν στη δίνη άτέρμονων συ
Μέσα στή δράση θά ένώνονται κάτω γράφουν γιά τό πώς λέει τό Αγαπητό ΑΝΤΙ,
Τό ΑΝΤΙ είναι ένα περιοδικό,
ζητήσεων μέ φορείς, παράγοντες δλες αύτές οί δυνάμεις, πού θά ΚΚΕ δτι θά ’ρθει ή άλλαγή καί τό
πού
γενικά έκφράζει πολιτικές
κλπ. γιά τήν «κρίση καί τήν άποτελούν τόν εξυγιαντικό, γιά κατηγορούν δτι θά πάρει τήν
άπόψεις τής Άριστεράς. ’Επειδή
τό κίνημα, φορέα.
εξουσία μιά μέρα πού ό ήλιος θά . πίσω
ένότητα τής κομμουνιστικής άρι
δέν υπάρχει κανένα
στεράς». Καί νά άφήσουν τό
λάμπει, έξ έφόδου. Δέν είναι κόμμα του
ή
όμάδα
καί καμιά πολι
στόχο που είναι ή έξάλειφη τών
Άνδρέας Δάμπασης πρώτη φορά πού διαστρεβλώνον
Αρνητικών στην πρακτική όλό
ται τά ντοκουμέντα τού ΚΚΕ δχι τική σκοπιμότητα, μέσα άπό τίς
κληρης τής κομμουνιστικής Αρι • Ααϋρος καί επιθετικός ένας μόνο άπό τά «αριστερά», άλλά σελίδες του έκφράζονται (καί
στερός, μέσω μιας δραστηριότη κνίτης άπό τό Φάληρο, μάς γρά καί άπό τά δεξιά. Ή θέση τού πρέπει) οί γνώμες δλων τών άριστερών τάσεων καί άκόμα (τό πιό
τας καθοδηγημένης Από θέσεις φει:
ΚΚΕ είναι γνωστή καί άν δέν σπουδαίο)
οϊ γνώμες τών μεμοπού διαμορφώνει ή κριτική τών
πείθει
έσάς
δέν
.
πειράζει,
πείθει
’Αντί,
νομένων,
τών
άδεσμεύτων, τών
Αρνητικών. Στόχος πού οδηγεί
Σέ εύχαριστώ πού μού κάνεις καθημερινά έκατοντάδες άλλους.
«αιρετικών» άριστερών. ’Επειδή
στήν άνοδο τον Κομμουνιστικού άπό έδώ καί πέρα οικονομία 25
Γιά τίς κατηγορίες ένάντια στό οί
τελευταίοι δέν έχουν άλλο
Κινήματος, στό ξεπέρασμα τής δρχ., κάθε 15 μέρες. ’Επιτέλους ΚΚΕ: ξενοκίνητο, καπελωτικό.
βήμα
γιά νά μιλήσουν, θεωρούν
κρίσης.
άντιδημοκρατικό τό ΑΝΤΙ
μετά άπό καιρό άποκάλυψες δογματικό,
σάν τέτοιο καί κάτι
1. Ή ένότητα τής κομμουνι ποιόν σκοπό έξυπηρετείς: τήν έσωτερικά, έχει άπαντήσει τό περισσότερο: τό θεωρούν δικό
κόμμα
άπό
τά
έντυπά
του
χιλιά
στικής άριστεράς άπό τά πάνω διάσπαση τού ΚΚΕ καί τής ΚΝΕ
τους περιοδικό.
(άπό τίς ήγεσίες) είναι άνέφικτη
Ή πένθιμη μαύρη γραμμή δες φορές, άλλά τό σπουδαιότερο Καί Αφού σημειώνει κάποιες σω
σήμερα. Διότι ό δυναμισμός τών πάνω δεξιά στό τελευταίο σου άπαντάει καθημερινά στήν πράξη στές τεχνικές παρατηρήσεις συν
κομματικών φορέων τής κομμου τεύχος (άρ. 147) είναι χάρμα, σέ δλα τά έπίπεδα τής ζωής. Καί εχίζει:
νιστικής άριστεράς είναι δυναμι δείχνει δλη τήν προβοκατόρικη άπαντάει δχι μόνο σ’ έσάς στούς
Θέλω νά θέσω μιά έρώτηση
σμός τών ήγεσιών-φράξιων καί μέθοδο πού Ακολουθείς, άφοΰ δήθεν αύθεντικούς μαρξιστές, στήν φοιτήτρια Ανθή X. (τχ.
άλλά
καί
στήν
άντίδραση
πού
δχι δυναμισμός τών κομματικών ξέρεις καί τό γράφεις μέσα, δτι οί
147). Ή ίδια έρώτηση Απευθύνε
μαζών.
400 έχουν διαγράφει ή άποχωρή- πρώτη τό κατηγόρησε - καί έδώ ται σ’ δλους τούς αύτύνομους,
Οί διεργασίες γιά νά κυριαρ
σει άπό καιρό, γιατί γράφεις σάν ούρά είστε.
Άπό αύτήν τήν ένέργεια, τήν τούς άνεξάρτητους, τούς άπογοηχήσει ό δυναμισμός τών κομματι νά έγινε τώρα; ’Αλλά τ£ ρωτάω.
τούς διαγραμμένους.
τελευταία
άπό τίς ένέργειες πού τευμένους,
κών μαζών μέσα στούς Αριστε Ό σκοπός ίερός,'τό χρήμα γλυκό,
Κυρίως
Απευθύνεται
στό ΑΝΤΙ,
ρούς φορείς δέν είναι Ακόμη τέ
άς πουλήσουμε καί άλλα φύλλα έχουν άρχίσει άπό τό 1917 - μέ πού σάν περιοδικό δέν έχει
τοιες πού νά μάς έπιτρέπουν μιά στούς άμύητους καραδοκούντας. τήν γέννηση τού ΚΚΕ - γιά τήν σκοπό μόνο τήν πληροφύρησηκοντινή έλπιδοφόρα προοπτική Θυμάμαι τήν έποχή πού πρωτοέ- διάλυσή του, σέ δλους τού Κομ ένημέρωση, άλλά βασικά τήν
γιά τήν ένότητα τής κομμουνιστι βγαινες, μέ τά έξώφυλλα τού μουνιστές, Κνίτες καί φίλους τού διαμόρφωση κάποιας άλλης γνώ
Μπόστ, τότε πραγματικά έδειχνες ΚΚΕ-ΚΝΕ, κάτι θά έμεινε. μης, μιας κριτικής σκέψης καί κής άριστεράς.
2. Ή ένότητα τής άριστεράς δτι ήθελες τήν ένότητα καί τόν ’Εμένα μού έμειναν 25 δρχ. κάθε γιατί δχι - κάποιας κατεύθυνστκ.
δέν θά προέλθει άπό όποιοδή- διάλογο τής Άριστεράς. Τώρα 15 μέρες, άπό τό ξεβράκωμα
Γράφει ή Ανθή X. «Δέν άνήκω
ποτε διάλογο τών φορέων της.
δμως, άντι-ΚΚΕ ένότητα καί μπροστά στά μάτια τού κόσμου
σέ καμιά όργάνωση τώρα, ούτε
τού έκδότη τού «Αντί».
Ή ένότητα θά είναι άποτέλε- διάλογος.
πρόκειται νά ξαναπάω. Ά ς
σμα τής αποφασιστικής παρου
Στά δύο άρθρα τους - οί ΆλεΚνίτης άπό τό Φάληρο βρούμε τή λύση μέσα άπό τόν
σίας μέσα στό μαζικό κίνημα καί ξανδρόπουλος - Μαθιάνάκης καί
έαυτό μας, άρκετΑ ξοδευτήκαμε
τήν αύτοδιοίκηση κομματικών Κυριαζής, παραπονούνται δτι
στελεχών είτε αυτά βρίσκονται σέ ΚΚΕ-ΚΝΕ δέν άντέδρασαν δπως Υ.Σ. Άν θέλετε νά μάθετε τό σέ μάταια συνέδρια καί ιερα
οργανωτική σχέση μέ τόν κομμα θά έπρεπε, δηλαδή νά άπαντή- δνομά μου ρωτήστε τόν φίλο σας τεία». Λοιπόν, ή Α.Χ καί χιλιά
τικό φορέα, είτε δχι.
σουν στίς κατηγορίες τού κειμέ τόν Κυνηγό καί τούς Ασφαλίτες δες άλλοι άγωνιστές μπορεί νά
ξοδεύτηκαν», δμως συμμετείχαν
’Αποφασιστική παρουσία δέν νου. Μά τό ΚΚΕ κατηγορήθηκε του.
σημαίνει ή όποιαδήποτε παρου καί άπάντησε σ’ αύτά σχεδόν άπό Σ.Σ. Γιά τόν Κυνηγό γράφαμε ένεργά καί συνέβαλαν άποφασισία. ’Αποφασιστική παρουσία τήν γέννησή του, δέν είναι και καί πολλά μάλιστα ■άν τό διάβα στικά στόν άγώνα αύτού τού
ζες πιό προσεκτικά τό ΑΝΤΙ λαού γιά τήν πρόοδο καί στό σο
τών κομματικών στελεχών σημαί νούρια.
νει νά έκφράσονν μέ τή δράση
Στήν εισαγωγή τού κειμένου Αγαπητέ φαληριώτη έπρεπε νά τό σιαλισμό. Πρέπει, τάχα, νά στα
ματήσουν έδώ, νά παροπλιστούν
τους τίς ΘΕΣΕΙΣ πού προκύ προβοκατόρικα γράφουν δτι είχες παρατηρήσει.
ή νά άποστρατευτοΰν, δπως ει
πτουν Από τήν κριτική τών Αρνη «ένας όλόκληρος κόσμος πού
πώθηκε, επειδή δέν βλέπουν διέ- .
τικών δημιουργώντας μέσα στό διαφωνεί παραμένει στό ΚΚΕ,
μαζικό κίνημα καί τήν αυτοδιοί έλπίζοντας στό ξεπέρασμα τών ® Ή Ήρα Μυλωνά διαχωρίζει ξοδο; Πρέπει νά πάνε χαμένοι οί
κηση ΕΣΤΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙ άδιεξόδων του». Όποιος δμως τή θέση της άπό τό κείμενο τών άγώνες τους; Κι άν άκόμα έσβησε
ή διάθεση γιά περαιτέρω δράση,
ΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ.
διαφωνεί ριζικά μέ τίς άρχές του «400»:
κάτω άπό σημαίες καί στέγες, δέν
Όλοι αυτοί οί σωστοί καθοδη καί τό πρόγραμμά του φεύγει. Αγαπητό Αντί,
Στό τεύχος τής 14/3/80 δημο υπάρχει άραγε άλλη προοπτική,
γητές καί ή υποδειγματική δου Αύτά δμως περί «όλόκληρου κό
λεία τους θά γίνουν εκ τών πρα σμου πού παραμένει» - ή «Αύγή» σιεύτηκε τό γράμμα τών 400 με μέ άλλα μέσα; Καί τέλος: Τί θά
γμάτων ό φορέας, ό πόλος συ τούς θέλει χιλιάδες - προσπα λών καί στελεχών τής ΚΝΕ καί κάνουν δλοι αύτοί οί άγωνιστές
σπείρωσης καί ενότητας τών δυ θούν νά κρύψουν τούς πραγματι τού ΚΚΕ. Άπό λάθος ή παρα στίς προσεχείς (κοντινές) έκλογές
νάμεων τής κομμουνιστικής Αρι κούς λόγους γιά τούς όποιους δρομή στίς ύπογραφές συμπερι- καί σέ έπόμενες έκλογές; Ποιά
είναι ή λύση πού θά «τή βρούμε
στερός Απρμονώνοντας ή καί φύγανε - επειδή δηλαδή βαρεθή λαμβάνομαι σάν ύπογράφουσα.
Περιμένω πώς θά βρει τό στόν έαυτό μας;».
υποχρεώνοντας σέ Αποχώρηση κανε καί κουραστήκανε οί περισ
Τό ΑΝΤΙ καλείται νά πάρει
τίς ήγεσίες-φραξιές.
σότεροι νά παίζουν τούς έπανα- γράμμα μου τήν άνάλογη άνταθέση.
Οί «400», ή δσοι άπό αυτούς στάτες. Ή έσωκομματική πάλη πόκριση.
Ευχαριστώ
δέν παροπλισθοϋν δέν πρέπει νά υπάρχει μέσα στό ΚΚΕ καί είναι
Φιλικά,
’Ήρα Μυλωνά
μείνουν στίς διαπιστώσεις. Σάν νόμιμη άπό τό καταστατικό, δχι
Φίλιππος Κορφιάτης
συμπαγής καθοδηγητική μάζα δμως σέ θέματα πού ψηφίστηκαν • Ό Φίλιππος Κυρφιάτης σχο
πρέπει νά δράσουν. Μόνο μέ τό άπό Συνέδριο, θέματα στρατηγι λιάζει τούς «αιρετικούς» καί • Ό οργανίστας κ. Παναγιώτης
έργο θά πείσουν δτι είναι πρα κής καί ταχτικής καί αύτό τό ξέ ζητά άπό τό ΑΝΤΙ νά πάρει θέση. Βήχος γράφει γιά τό κείμενο τών
γματοποιήσιμοι οί στόχοι πού ρει ό Μαθιανάκης μιά πού στό Β’ Τό ΑΝΤΙ, Αντίθετα μέ δ,τι ισχυρί διαφωνούντων:
προκύπτουν άπό τήν κριτική τών Συνέδριο τής ΚΝΕ οί άπόψεις ζονται πολλοί φίλοι του έχει πά
Οί συντάκτες τού κειμένου καί
άρνητικών τού ΚΚΕ.
του γράφτηκαν στόν «ΟΔΗ- ρει τή θέση τον: είναι κριτικό τό ΑΝΤΙ, ισχυρίζονται δτι τό
Μόνο μέ τέτοιο θετικό έργο θά ΓΗΤΗ» καί στά έντυπα τού κόμ πρός τήν εξουσία τής Δεξιάς καί ΚΚΕ:
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Άν καί μίλησε γιά κάποια
«δόλια μέσα» των συντακτών του
κειμένου, άπό τήν άλλη δέν βρήκε
οϋτε λέξη άπέναντι στήν επισή
μανση τοϋ άρνητικοϋ του ρόλου
μέσα στό μαζικό κίνημα. Τήν
διαπίστωση δτι «αυτό ευνοεί τήν
άνάπτυξη τών άγώνων μόνον,
όταν συντελοϋνται κάτω άπό τήν
ήγεσία του καί τόν έλεγχό του, σέ
μιά περιορισμένη δμως, τόσο άπό
άποψη στόχων, δσο καί μορφών
πάλης κατεύθυνση, ένώ άντίθετα
άντιπαρατίθεται άποφασιστικά
σ’ αυτούς δταν τά μαζικά κινή
ματα επιλέγουν στόχους καί μορ
φές πάλης πού ξεπερνούν καί
άνατρέπουν τό πλαίσιο τής στρα
τηγικής καί τακτικής του. ”Αν καί
έφτασε στό σημείο νά άνακαλύπτει τόν δήθεν «ύποβολιμιαϊο
ρόλο» άλλων κομμάτων πίσω άπό
τό κείμενο, άπό τήν άλλη δέν
βρήκε ούτε λέξη γιά νά άποσείσει
τήν ιδιαίτερη ευθύνη πού τοϋ
καταλογίζεται γιά τήν παραβίαση
τής αύτονομίας τού μαζικού κι
νήματος». Τ( συμβαίνει δμως
στήν πραγματικότητα; Τό ΚΚΕ
κάθε άλλο παρά βλέπει - δπως
ισχυρίζονται οί συντάκτες τού
κειμένου - τά μαζικά κινήματα
σάν «Ιμάντες μεταβίβασης τής
κομματικής γραμμής». Άντίθετα,
βλέπει τόν έαυτό του καί τά κι
νήματα αύτά σέ μιά συνεχή, διαλεχτική σχέση άνταλλαγής άμεσης
πείρας, γνώσης καί άνθρώπινου
δυναμικού. Αύτοί οί όποιοι άρνοϋνται, έν όνόματι τής «αύτονο
μίας» τών μαζών καί τού «πλου
ραλισμού τών κομμάτων στό σο
σιαλισμό» τήν άλληλεπίδραση
καί σταδιακή ένοποίηση - δχι
ταύτιση - κόμματος καί κοινω
νίας, διαιωνίζουν τό δυϊσμό ή άς
τό πούμε πολιτικό καταμερισμό,
πού έχουν γεννήσει οί ταξικές
κοινωνίες, άνάμεσα στό κράτος
καί τούς έργαζόμενους.
Θά πρέπει οί συντάκτες τού
κειμένου, άλλά καί τό περιοδικό
ΑΝΤΙ, νά έχουν βγάλει τά συμπεράσματά τους.
Δυστυχώς γι’ αυτούς δέν
υπάρχει καμιά προοπτική στήν
άντικομμουνιστική τους καμπά-

• Καί μιά δικαιολογημένη άνωννμία:
Είμαι άναγνώστης τού περι
οδικού καί σάς παρακολουθώ μέ
ένδιαφέρον άπό αρκετό καιρό.
Είμαι μέλος τής ΚΝΕ σέ κά
ποιο προάστιο τής ’Αθήνας.
Άπό καιρό είχα διαφωνίσει μέ
διάφορες θέσεις καί άπόψεις τού
κόμματος. 'Όλα αύτά τά έβαλα,
δπως έπρεπε, μέσα στό όργανο
τού κόμματος, άλλά άποτέλεσμα
μηδέν.

Ρωτώ πάλι, πώς νά γίνει μιά
έπικοδομητική δουλειά σέ ένα τέ
τοιο κόμμα πού λειτουργεί άψογα
ό δημοκρατικός συγκεντρωτι
σμός;
Ά ς σημειωθεί βέβαια, δτι ό
δημοκρατικός συγκεντρωτισμός
στήν ΚΝΕ καί στό ΚΚΕ βρίσκε
ται στήν έποχή τού σ. Στάλιν·
υπάρχει τό σύστημα τής Ασφά
λειας, φακέλωμα κλπ.
Μέσα στό ΚΚΕ υπάρχουν πολ
λές τάσεις καί μία πού είναι ή πιό
γερή, είναι αύτή πού οί άνθρωποί
της βγήκαν άνοιχτά μέ τήν έπιστολή στό περιοδικό σας καί τήν
υπογράφουν μέ δλη τους τήν θέ
ληση καί έπαναστατικότητα · καί
άς τούς όνομάζουν δεξιούς
όπουρτουνιστές. Αύτήν τήν θαυ
μάσια έπιστολή θά τήν ύπόγραφα
καί έγώ, άλλά έχω ένα πρόβλημα:
είμαι στρατιώτης.
Καί άφον συνεχίζει μέ συγ
κεκριμένες καταγγελίες, ζητά τό
. γράμμα του
«νά δημοσιευτεί γιά νά άκουστεί καί ή δίκιά μας φωνή πού
δέν έχει άκουστεί έξω άπό τά
γραφεία τού ΚΚΕ, ούτε καί στίς
Γ.Σ.».
Μέ άγάπη
Ένας στρατιώτης-έργάτης
• Άπό τόν Ταύρο, ή Σ.Μ. έργάτρια-μαθήτρια προσυπογράφει τό
κείμενο τών διαφωνούντων:
Συμφωνώ μέ τό κείμενο τών
διαφωνούντων καί τό ύπογράφω.
’Εκφράζω δμως τήν λύπη μου
πρός δλους αύτούς πού προσπα
θούν νά μάς πείσουν δτι οί δια
μαρτυρίες καί τό κείμενο κινή
θηκε είτε άπό τήν δεξιά, εί'τε δτι
είναι ύίταρξιακό πρόβλημα αύτών πού υπογράφουν, ή δτι κινή
θηκε άπό διάφορες άντικομμοηνιστικές τάσεις. Καί γιά τήν
άκρίβεια, είμαι οργανωμένη 6
χρόνια στήν ΚΝΕ, έχω διαγράφει
μιά φορά γιά άγνωστους λόγους,
δπως μοΰ είπαν αργότερα, καί μέ
έχουν πολλές φορές άπειλήσει
καί γιά δεύτερη διαγραφή. ’Εδώ
καί δύο περίπου μήνες δμως έχω
υποβάλει τήν άποχώρησή μου.
Καί κάτι άλλο: Θά ’θελα πάρα
πολύ μέ έπιστολή μου μέσω τού
τύπου, νά γνωστοποιήσω στόν κ.
Φλωράκη καί τούς ύπόλοιπους,
πώς λειτουργεί τό κόμμα τους στή
βάση, πόσο καταρτισμένα είναι
τά μέλη τους γύρω άπ’ τόν μαρξισμό-λενινισμό, καί τά «άπλυτα»
όρισμένων στελεχών τους καί
διάφορα άλλα γύρω άπ’ ωτήν
λειτουργία τής ΚΝΕ. Άν κανείς
ένδιαφέρεται άπό δλους αύτούς,
υπάρχουν όνόματα, χρονολογίες,
καί δλα τά άπαραίτητα πειστή
ρια, πού μπορούν νά τά ζητή
σουν, καί άν γίνεται νά δημοσιευθούν.
Σ.Μ.
Έργάτρια-μαθήτρια
Ο.Β. Ταύρου ΚΕΤΕ

Ε κ δ ό σ ε ις Π Ο ΡΕΙΑ

ΕΝΒΕΡ ΧΟΤΖΙΑ

ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΛΙΝ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
..ΠΟΡΕΙΑ..

ΑΠΟ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Γενάρης 1950
’Αντιπαράσταση στό Στάλιν σχετικά μέ τίς διαφωνίες
άρχών άνάμεσα στήν ήγεσία τοΰ Κόμματος Εργασίας ’Αλ
βανίας καί τούς ήγέτες τοϋ 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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• Ό Έκτορας Νικολάου στενάχωρεϊται γιατί τό ΑΝΤΙ φιλοξέ
νησε τό κείμενο τών όιαφωνονντων:
Καί ξαφνικά άνακάλυψαν ότι
παραμπήκαν στό «περιθώριο»
καί άτι δέν τούς πρέπει. Μαζεύ
τηκαν, συζήτησαν καί, «ΚΡΙΣΗ
ΣΤΟ ΚΚΕ»! (Τώρα βέβαια τί
σχέση έχει τό ΚΚΕ μέ τό «Περι
θώριο» τών 400, είναι άλλο ζή
τημα).
Καί είπανε πολλά. Πράγματα
πού τά άκοϋμε κάθε μέρα άπ’
όλες τίς μπάντες καί πού σάν
μόνο στόχο έχουν νά χτυπήσουν
τό ΚΚΕ.
Έκαναν αποκαλύψεις: «Στό
ΚΚΕ δέν υπάρχει δημοκρατία»,
«πνίγεται κάθε άντίθετη άποψη».
’Αλήθεια, ρώτησαν ή σκέφτηκαν
πώς άνάμεσά τους υπάρχουν άν
θρωποι πού πραγματικά βασάνι
ζαν τίς όργανώσεις του μέ τό νά
λέν συνέχεια τά δικά τους;
Στό τχ. 148 κάποιος Στέλιος
Άλεξανδρόπουλος ξαφνιάζεται
γιά τό ότι ό «Ρ» έγραψε δτι δέν
υπάρχει καμιά πολιτική διαφω
νία στό κείμενο. Αύτός τί λέει;
Υπάρχει;
Καί τό «’Αντί» ξοδεύει σελίδες
καί σελίδες γιά νά φιλοξενήσει
τίς επεξηγήσεις τών διάφορων
φυντανιών τής δημοσιογραφίας.
’Αλήθεια, ποιοι νά είναι οι
ύπογράφοντες; Κανείς, μά κα
νείς, δέν λέει πρίν πόσα χρόνια
έφυγε ή διαγράφτηκε άπό την
ΚΝΕ καί γιατί. (...)

Καί συνεχίζει:
Τέλος, τί σχέση μπορεί νά
ύπάρχει άπό τήν ταύτιση στόχων
τού κειμένου μέ αύτούς τής Β'
Πανελλαδικής: Ό Λαζαρίδης
είπε στήν «Ε» δτι στόχος τής Β'
Πανελλαδικής είναι νά βγουν άπ’
τό περιθώριο όλοι οί διαφωνούντες καί οΐ άποχωρήσαντες άπό τά
κόμματά τους.
Εύχαριστώ
Ά<?Έκτορας Νικολάου
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• Άπό τήν 'Ιταλία ό Θ. Δημαόάμας μάς γράφει:
’Αγαπητό «ΑΝΤΙ»,
Θέλω νά πώ μερικά λόγια γιά
δσα γράφτηκαν στό τεύχος 148,
περί «διάσπασης» καί «κρίσης»
στό KJŒ, καί γενικότερα γιά τό
κείμενο τών 400. Τόν τελευταίο
καιρό έγκαινιάσθηκε μιά νέα μέ
θοδος άμφισβήτησης τής πολιτι
κής γραμμής τού ΚΚΕ, πού πα
ρόλες τίς διακηρύξεις γιά «συν
τροφική κριτική», έξελίχθηκε σέ
πολεμική καί συκοφαντία.
Καί νά πού ξαφνικά εντοπί
σθηκε τό «μεγάλο πρόβλημα», τό
«γεγονός πού καίει», ή άν θέλετε
τό «δίλημμα» πού έπιτέλους εκ
φράζεται άπό τούς «βωβούς τού
ΚΚΕ», γιά τήν άγωνιστική του
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συνέπεια καί γιά τήν εφαρμογή ή
δχι τών διακηρύξεων του. Καλο
θελητές, άναλυτές τών καταστά
σεων τής ούσίας τών πραγμάτων,
παρουσιάσθηκαν πολλοί. ’Από τά
πιό δεξιά στοιχεία, μέχρι καί
τούς προοδευτικούς άνθρώπους,
πού τούς έπιασε ξαφνικά τό εν
διαφέρον γιά τό «καλό» τού ΚΚΕ
καί γενικά του άριστερού κινή
ματος. ’Ανθρώπους πού προτεί
νουν «άγωνιστικές λύσεις», ενάν
τια στό «στατικό σήμερα», καί
πού βρίσκουν καί «μεθόδους».
Γιά δλα αυτά ύπάρχουν δύο
έρωτήματα.
1) Οί έκτός τού ΚΚΕ κείμενοι
(π.χ. Σ. Άλεξανδρόπουλος, Ν.
Τσακίρης
άρθρογράφοι τού
«ΑΝΤΙ» καί άλλοι) άπό πότε εκ
δηλώνουν ένδιαφέρον γιά τή δη
μοκρατική λειτουργία τού ΚΚΕ;
Ό «καλοπροαίρετος» όψιμος
άγανακτισμός τους, τί θετικό έχει
νά προσφέρει έκτός άπό τό άντιΚΚΕ μένος τους. (Ά ς σημειωθεί
πώς συγκεκριμένες προτάσεις γιά
συγκεκριμένα θέματα, δέν ύπάρ
χουν). Δέν νομίζουν πώς ή γενικολογία τους, χωρίς άναλυτική
τοποθέτηση, μπαίνει στά δρια τής
στείρας πολεμικής καί συκοφαν
τίας.
2) Οί 400 συνυπογράφοντες,
πίστεψαν έστω καί γιά μιά στιγμή
πώς έτσι «βοήθησαν» τό ΚΚΕ.
Πολλοί άπ’ αύτούς είδαν δτι μο
ναδικός σκοπός τού «κειμένου»,
ήταν νά χτυπηθεί τό ΚΚΕ καί
άπέσυραν τίς υπογραφές τους (Π.
Τσαφούρος, Ν. Καλογερέας, Δ.
Βερύκιος καί άλλοι).
Φιλικά
Θεοδόσης Δημαδάμας
Φοιτητής Πολυτεχνείου Cagliari
9 Ό Δημήτρης Π., πρώην μέ

λος τής ΚΝΕ στό Αιγάλεω, συνυ
πογράφει τό κείμενο τών «400»:
Αγαπητό «ΑΝΤΙ»,
Πιστεύω δτι δσοι πέρασαν
μέσα άπό τίς γραμμές τής ΚΝΕ
καί τού ΚΚΕ, δέν περίμεναν κα
λύτερη άντιμετώπιση τών «400»
διαφωνούντων.
Τό ΚΚΕέξ. καί ή ΚΝΕ έδειξαν
έδώ καί πολύ καιρό τίς διαθέσεις
τους άπέναντι στά μέλη τους πού
διαφωνούν μέ τό «άλάνθαστο»
τής καθοδήγησης, δπως στήν
περίπτωση τού Άνδρέου.
Γιά τούς σταλινικούς τής κα
θοδήγησης τού ΚΚΕ τό πνίξιμο
τής φωνής έκείνων τών μελών
πού διαφωνούν μαζί τους βρι
σκόταν, βρίσκεται καί δυστυχώς
φαίνεται δτι θά βρίσκεται άκόμα
γιά πολύ στήν ημερήσια διάταξη.
Χάρις στήν μονολιθικότητα καί
τό δογματισμό πού τούς διακρί
νει προσπαθούν νά γυρίσουν τό
Ελληνικό Κομμουνιστικό Κίνημα
στήν μαύρη έποχή τής Ζαχαριαδικής τρομοκρατίας πού οί άγωνιστές πού διαφωνούσαν άντιμε-

τώπιζαν τήν άπομόνωση, τήν
ήθική καί πολιτική εξόντωση (...).
Ά ς θυμηθούμε τά γεγονότα δυό μόλις μέρες μετά τό κείμενο
τών «400» - πού γνωστά στελέχη
τής τοπικής ΚΝΕ Αιγάλεω κτύπησαν μαθήτριες (μέλη έπίσης
τής ΚΝΕ) πού υποστήριζαν τούς
«400».
Πιστεύω, λοιπόν, δτι σήμερα
πού τό νεολαιιστικο κίνημα άποκτά τίς δυνατότητες νά ξεφύγει
άπό τό τέλμα τής άδράνειας πού
βρίσκεται, είναι καιρός νά πάψουν νά είναι οί Έλληνες Κομ
μουνιστές στή γωνία περιμένοντας τόν έρχομό μιας έπανάστασης
τύπου Αφγανιστάν.
Γι’ αύτό κάνω έκκληση σέ δλα
τά μέλη τής ΚΝΕ καί τού ΚΚΕ
πού διαφωνούν μέ τήν ήγεσία του
νά έκφράσουν άνοικτά τίς δια
φωνίες τους μέσα άπό τίς στήλες
τού άριστερού τύπου, πράγμα
πού θά βοηθήσει τό Ελληνικό
Κομμουνιστικό Κίνημα νά ξεφύγει άπό τό δογματισμό καί τήν
μονολιθικότητα. Γιά τήν δη
μιουργία ένός καινούριου ΚΚΕ
αυτόνομου άπό ξένα καθοδηγητικά κέντρα πού θά στηρίζεται
στήν 'ελληνική πραγματικότητα
καί πού θά έχει τή δύναμη νά
βγάλει τούς Έλληνες κομμουνι
στές άπ’ τή γωνιά.
Μ’ αύτή τή λογική δηλώνω δτι
ύποστηρίζω τούς «400» διαφωνούντες καί συνυπογράφω τό
κείμενό τους.
Εύχαριστώ γιά τή φιλοξενία
Δημήτρης Π.
Μαθητής
Πρώην μέλος τής ΚΝΕ
Ά γ. Βαρβάρας, Αιγάλεω

9 Ό φοιτητής Γ. Σαββόπουλος συντάσσεται μέ τό κείμενο
τών «400»:
Αγαπητό «ΑΝΤΙ».
Τό θέμα φαίνεται νά άφορά
μόνο τό ΚΚΕ, δμως πιστεύω δτι
είναι καί θέμα στό διεθνή άριστερό κίνημα (τήν δημοκρατική
του οργάνωση,τόν έλεγχο καί τήν
συμμετοχή τής βάσης στήν πολι
τική του, κλπ.).
Βρίσκω σωστή καί ώριμη τήν
πολιτική άπόφαση πού προχώρη
σαν οί «400» πρώην, νά δημο
σιεύσουν τίς άπόψεις τους. "Ετσι
άναπτύσσεται ή πολιτική πληρο
φόρηση, ή πολιτική παιδεία καί δ
πολιτικός διάλογος.
'Ως ελάχιστη μορφή συμπαρά
στασης σού στέλνω τήν έπιστολή
μου μέ υπογραφή μου γιά τό κεί
μενο τών «400». Τόσο ως μέλος
τής ΚΝΕ. μέχρι τό Μάη τού ’79
στή Θεσσαλονίκη (όπου καί δια
γράφτηκα) όσο καί ώς άνθρωπος
πού προσπαθεί νά σκεφτει έλεύθερα.
Φιλικά
Γιάννης Σαββόπουλος
•
Φοιτητής

αντί
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Αθήνα 601
Τηλ: 732.713- 732.819
9 Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131, ’Αθήνα 601.
9 Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟΥΡΑΣ
Βασ. ’Αλεξάνδρου 26. Περιστέρι
9 Καλλιτεχνική έπιμέλεια:
ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
• Μοντάζ:
Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥλΑΚΟΣ
9 Φωτοστοιχειοθεσία:
«ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ» ΕΠΕ.
Βασ. ’Αλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 748.314 - 713.604.
9 ’Αναπαραγωγή φίλμς:
Ίωάννου - Τσοΰπρος καί Σία
Δερβενίων 9 - τηλ. 3604812

9 Εκτύπωση:
Έργοστ. Γραφικών Τεχνών
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ίασίου
5,
Περιστέρι.
57.22.201.

Τηλ.

9 Κάθε ένυπύγραφο άρθρο έκφράζει τήν προσωπική άποψη τού
συγγραφέα του.
9 Χειρόγραφα δέν έπιστρέφονται.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
’Εσωτερικού

Έξαμ. 320 δρχ. - ’Ετήσια 640
Ετήσια ’Οργανισμών,
Τραπεζών, κλπ: 1.500 δρχ.
Γιά φοιτητές έκπτωση 15%

’Εξωτερικού
Εύρώπη - Μεσογ. χώρες:
έξά μ η νη : .................. άπλή
»
άεροπ.
έτή σ ια : ...................... άπλή
»
άεροπ.

δολ. 15
δολ. 17
δολ. 30
δολ. 34

Η.Π.Α. - Καναδός - Άν. Ασία: έξά μ η νη : .................. άπλή
»
άεροπ.
έτή σ ια : ...................... άπλή
»
άεροπ.

δολ. 15
δολ. 22
δολ. 30
δολ. 44

Αυστραλία - Ωκεανία:
έξά μ η νη : .................. άπλή
»
........ , . .άεροπ.
έτή σ ια : ...................... άπλή
»
ά ερ ο π

δολ. 15
δολ. 30
δολ. 30
δολ. 60

9 Εμβάσματα, έπιταγές:
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημρχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
9 ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: δρχ. 25 .
9 ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ: ΤΙΜΗ δρχ. 40
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
β γιά τά βιβλιοπωλεία
τής ’Αθήνας:
Στά γραφεία το ϋ «ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους βΟ. τηλ. 732-713
• γιά τά βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας:
Βιβλιοπωλείο
Μ. -Κοτζιά καί Σία Ο.Ε.
Τοιμισκή 78, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη

ΑΝΤ.ΛΙΒΑΝΗΣ &ΣΙΑ “ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ»
ΣΟΛΩΝΟΣ 94. τηλ

36 ΙΟ 589

cEva βιβλίο τής Όλλανδέζας φεμινίστριας
Α Ν Ι Α

Μ

Ε Ϋ Λ Ε Μ

Π Ε Λ Τ

γραμμένο χωρίς υποκρισία καί πουριτανισμό

’Αγαπητοί μας έπιβάτες,
Στην προσπάθειά μας νά σάς έξυπηρετήσουμε καλύτερα, φροντίσαμε νά είμαστε
άπό τούς πρώτους άερομεταφορείς τοϋ κόσμου πού πετούν μέ AIRBUS Α300.
Τό άεροπλάνο τής νέας γενιάς, τής άνετης μεταφοράς 255 έπιβατών, και
πολλών έμπορευμάτων, μέ τά λιγότερα καύσιμα καί τόν λιγότερο θόρυβο.

Π ε τ α ξ τ ε και θά δ ε ίτε ...
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