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’Εδώ καί τέσσερα χρόνια στό φιλόξενο STUDIO HI Fl τής
όδοϋ ’Ασκληπιού 76 έξυπηρετούμε μέ άληθινά φιλική διά
θεση όλους αυτούς πού, ψάχνοντας γιά ένα καλό στερεο
φωνικό συγκρότημα, θέλησαν νά μάς έμπιστευθοϋν.
Καί είναι άλήθεια ότι άποκτήσαμε πολλούς νέους φίλους.
Είμαστε πάντοτε πρόθυμοι νά συζητήσουμε γιά κάθε
πρόβλημά σας, σχετικό μέ τήν άπόκτηση ένός στερεοφωνι
κού συγκροτήματος όποιασδήποτε μάρκας, καί πιστεύοντας
ότι έχουμε τις χαμηλότερες τιμές, έλπίξουμε καί σέ νέους
φίλους.
Καί τώρα, άν σκεφτόσαστε γιά χρωματιστή τηλεόραση,
θυμηθείτε μας.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΟΔΑ ΔΕΙΧΝ0ΤΝ ό τ ι ή αλλαγή ίων υπεύθυνων τής ο ι κ ο ν ο μ ικ ή ς
π ο λ ι τ ι κ ή ς δ ί ν στάθηκε α ρ κ ε τ ή , γ ι ά νά α π ο σαφ η νιστούν ο ί π ρ ο θ έ σ ε ι ς
τής κ υ β έ ρ ν η σ η ς σ χ ε τ ι κ ά μ έ τήν α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ η τής ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς
κ ρ ί σ η ς . Τά πρόσφατα ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά μ έ τ ρ α , πού ανα γ γ έλ θη κ α ν μ ί μεγάλες
τ υ μ π α ν ο κ ρ ο υ σ ί ε ς , δ ι α ι ρ ο ύ ν τ α ι , κατά τή γνώμη μ α ς , ο ί κ α τ η γ ο ρ ί ε ς *

• "Η πρόκειται γιά Εγκατάλειψη μέτρων πού άποδείχτηχαν,
•τήν πράξη, εντελώς ανενεργά, όταν δεν λειτβύργηοαν
επιζήμια, &πως τό τεκμήριο τής άκινήτου περιουσίας.
®*Ή πρόκειται γιά υπαναχωρήσεις πάνω βε θέματα πού έχουν
κρίβιμη σημασία, όπως ή συγκράτηση των τιμών και των
είσαγωγων.
# ’Ή , τ ύ λ ο ς π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι ά δ η μ α γ ω γ ικ έ ς , π ρ ο ε κ λ ο γ ι κ ο ύ

χαρακτήρα, παραχωρήσεις, μπροοτά οτήν όργανωμένη πίεση
κοινωνικών ομάδων μέ Επιρροή.
ΕΠΙΤΕΙΝΕΤΑΙ, μέ Χλλα λόγια, ή αβεβαιότητα καί όξύνονται θ£
αντιφάσεις πού έχουμε ήδη επισημάνει. θί Επιχειρηματίες, οι
αποταμιευτές καί οι μισθοσυντήρητοι ύφίσΐανται, μέ ^διαφορετικές
συνέπειες, βέβαια, Ιλη τήν κρίση, χωρίς νά έχουν τήν παραμικρή
αίσθηση ότι κάπου στό απέραντο καί παντοδύναμο γράφειοκροΤικύ μας
μηχανισμό υπάρχει ή παραμικρή υποψία γιά τό τί πρόκειται νά συμβεί.
ΓΙΑΤΙ, Sv Τ έ τ ο ια ς σημασίας μίτρα ή ταν αχρηστα ή επιβλαβή,
πως είναι δυνατόν νά μας τό παρουσιάζουν σάν πανάκεια οΐ σοφοί
οικονομικοί Εγκέφαλοι τής Δ ε ξ ι ά ς , μόλις λίγους μήνες πριν}
I I ΟΤΑΝ ή Ε π ιδείνω σ η του ί σ ο ζ ύ γ ι ο υ πληρωμών ξ ε π ε ρ ν ά κάθε
μ ε τ α π ο λ ε μ ι κ ό π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν ε , Ινω σεμνά 4 κ · Μπουτος δ ι α ψ ε υ δ ε ι τ ό ν ^

*

π ού μ ι λ ά ε ι γ ι ά πληθωρισμό 3 2 % , γ ι ά νά ο μ ο λ ο γ ή σ ε ι , ο δ ΐ ε λ ί γ ο ούτε
-π ολύ 25% , πως ε ί ν α ι δ υ ν α τ ό ν νά απελευθερώ νουμε ε ι σ α γ ω γ έ ς κ α ί
τιμ ές.
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, αν π ρ έ π ε ι νά ακολουθήσουμε μ ι ά π ο λ ι τ ι κ ή
ά ν τ ι π λ η θ ω ρ ι σ ΐ ι κ ή , πως εΤναι δυνατόν νά Ε ξ α ι ρ ο ύ ν τ α ι άπό τήν

Εξαναγκαστική " λιτότητα " κοινωνικές ομάδες, απλώς γιατί είναι_,
ή μ π ορ εύ νά γίνουν,αποφασιστικής σημασίας πελάτες τής Εκλογικής
μηχανής τής Δ ε ξ ι ά ς .
Η " Ν .Δ ." ΕΧΑΣΕ τήν τελευταία ευκαιρία πού ε ί χ ε , πρίν άπό τίς
Εκλογές, γιά νά πείσει τόν μέσο ψηφοφόρο - αυτόν πού θά δώσει τή νίκηγια τή σοβαρότητα των προθέσεών της.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ της ήταν ήδη π ολύ ά ρ γά.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧ Ο Σ: Μιά
έρευνα γιά τά προβλήματα τού Λε
κανοπεδίου Α ττικής. Μιά ύπεύθυνη
ενημέρωση

αντί

πολίτικο δεκαπενθήμερο
Στη γραμμή τών Σήαρς κα ί Κλίφορντ...
ΑΝ ΘΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ τήν κυβέρνηση, τίποτε τό έκτακτο - μέ όλα τά μέσα, τό στρατιωτικό δυναμικό τής Τουρκίας, ή
τό «Ιδιαίτερα ανησυχητικό» - δέν συμβαίνει στίς σχέσεις τής όποια παραμένει «κομβικό σημείο» μεταξύ Εύρώπης καί
χώρας μέ τίς ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ: Ό ναύαρχος Ούίλιαμ Ασίας καί είναι, σήμερα, ή μόνη χώρα πού μπορεί ν’ άναχαιτίΓκρόου, διοικητής τού ΝΑΤΟ Νότιας Εύρώπης, πού φθάνει σει τόν «σοβιετικό επεκτατισμό» άποφασιστικά! Αλλά, τό
σήμερα έδώ, έρχεται γιά μιά άπλή «εθιμοτυπική» έπίσκεψη, ΝΑΤΟ νότιας Εύρώπης, άντιμετωπίζει, κατά τόν Αμερικανό
μιά καί μόλις πρόσφατα άνέλαβε τά νέα καθήκοντα του... Ό ναύαραχο, καί μιά άκόμα άπειλή. Πού μπορεί νά προέλθει άπό
Νίμιτς, ό ’Αμερικανός ύφυπουργός ’Εξωτερικών, πού φθάνει τή Γιουγκοσλαβία! «Άν ή γενναία αύτή χώρα - διευκρινίζει ό
τρεις μέρες άργότερα - άκριβέστερα 24 ώρες προτού ξεκινήσει ναύαρχος - τεθεί ΰπό σοβιετική κηδεμονία», τότε όλόκληρη ή
ό κ. Μητσοτάκης γιά τήν έαρινή σύνοδο τού ΝΑΤΟ, στήν "Αγ ισορροπία τής περιοχής μπορεί ν’ άνατραπεί άρδην. Τότε, θ’
κυρα - έρχεται άπλώς γιά νά «προετοιμάσει» τή συνάντηση «άπειληθούν» άμεσα ή Αύστρία, ή ’Ιταλία, ή Αλβανία, ή Ε λ 
Μάσκι-Μητσοτάκη, πού όρίστηκε γιά τήν έρχόμενη Παρα λάδα, ένώ,άν ή ΕΣΣΔ άποκτήσει βάσεις κατά ι^ήκος τής γιουγ
σκευή 27 τρέχοντος, στό περιθώριο τής συνόδου... Τά 500 κοσλαβικής άκτής, όλόκληρη ή ναυτική εικόνα τής Μεσογείου
τάνκς «Λέοπαρντ», πού έτοιμάζεται νά χορηγήσει ή Δυτική θά διαταραχθεϊ υπέρ τών δυνάμεων τού Συμφώνου τής Βαρσο
Γερμανία στήν Τουρκία, δέν άποτελούν όποιαδήποτε άπειλή βίας. Σ υ μ π έ ρ α σ μ α π ρ ώ τ ο : Θά πρέπει, ώς ένα βαθμό,
κατά τής χώρας, γιατί - δπως έξήγησε κυβερνητικός έκπρόσω- νά ένισχυθεϊ καί ή Ελλάδα, ό ρόλος τής όποιας, μετά τό θά
πος - «σημασία όέν έχει ό άριθμός τών τάνκς (μέ τά όποια θά νατο τού Τίτο, έχει «ευαισθητοποιηθεί» (άπέναντι στή Γιουγ
έξοπλισθεϊ ή Τουρκία), αλλά ή αυτοδυναμία τους, δηλαδή ή κοσλαβία). Σ υ μ π έ ρ α σ μ α δ ε ύ τ ε ρ ο : Γιά χάρη τής ένότηάκτίνα όράσεως κα ί ή δύναμη πυράς»... Ό σο γιά τήν τύχη τών τας τής πτέρυγας, ή Ελλάδα θά πρέπει νά επανέλθει τό ταχύ
έδώ άμερικανικών βάσεων, θά έξαρτηθει, κατά κύριο λόγο, τερο στό στρατιωτικό ΝΑΤΟ, θέτοντας, «πάνω άπό συναισθη
άπό τίς «αναμενόμενες διαπραγματεύσεις» Έλλάδας-ΗΠΑ, οί ματισμούς κα ί εφήμερους εθνικισμούς», όχι τά δικά της, έπί
όποιες θά καλύψουν τόσο τό θέμα τής έπανόδου τής χώρας στό μέρους, συμφέροντα, άλλά τά γενικότερα συμφέροντα τής
στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ, όσο καί τό θέμα τού συσχετι άτλαντικής συμμαχίας.
ΑΥΤΑ ή περίπου αύτά, θ’ άναπτύξει ό νέος διοικητής τού
σμού δυνάμεων Έλλάδας-Τουρκίας στό Αιγαίο.
ΝΑΤΟ νότιας Εύρώπης, ναύαρχος Γκρόου. Καί ό συνομιλητής
του, άνθρωπος τού ΝΑΤΟ, «έθνικόφρων» καί «ρεαλιστής» —
τόσο ρεαλιστής, ώστε νά ζητεί κοινό μέτωπο μέ τούς χουντίΆβέρωφ: "Οτιδήποτε συμβεί...
σαντες καί χουντίζοντες, γιά τήν άντιμετώπιση τού «εσωτερι
κού εχθρού»! - δέν θά έχει, φυσικά, κανένα συνειδησιακό
ΚΑΤΩ ΑΠΟ μιά τέτοια συλλογιστική, ό κ. Άβέρωφ έτοιμά- άντιπερισπασμό, προκειμένου νά συμφωνήσει μέ τήν άμερικαζεται νά υποδεχθεί τό ναύαρχο Γκρόου, πού διαδέχθηκε τόν νική-νατοϊκή αύτή λογική. Άλλωστε, ό κ. Άβέρωφ ποτέ δέν
ψυχροπολεμικό Σήαρς, ενώ, άπό τήν πλευρά του, ό ύπουργός άπέκρυψε τό «πιστεύω » του: Ή 'Ελλάδα άνήκει στίς 'Ηνωμέ
’Εξωτερικών κ. Μητσοτάκης, έτοιμάζεται γιά τήν πρώτη του νες Πολιτείες! Τό άτύχημα γι’ αύτόν είναι ότι δέν κυβερνά μό
επαφή μέ τόν εμισάριο τού Σταίητ Ντηπάρτμεντ καί «εμπειρο νος...
γνώμονα γιά τά προβλήματα τής νοτιοανατολικής πτέρυγας
τοϋ Ν Α Τ Ο », υφυπουργό κ. Νίμιτς.

ΑΣΦΑΛΩΣ, ή σημερινή πρώτη συνάντηση Άβέρωφ-Γκρόου,
παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέρον. Καί οί μέν άπόψεις τού
«πολιτικού προϊσταμένου τών έλληνικών ενόπλων δυνάμεων»,
είναι λίγο-πολύ γνωστές. Ό κ. Άβέρωφ έχει ήδη διαμηνύσει
στούς Αμερικανούς ότι δέν θά πρέπει, σέ καμιά περίπτωση, ν’
άνησυχούν: «"Οτιδήποτε κ α ί νά συμδεϊ —τούς είπε —είτε έπανέλθουμε, είτε δχι, στό στρατιωτικό Ν Α ΤΟ , ο ί βάσεις σας δέν
διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Θά παραμείνουν έσαεί!» (Τό «μή

νυμα» Άβέρωφ πρός Αμερικανούς, έχει ήδη καταγγελθεί στή
Βουλή άπό τόν πρόεδρο τού ΠΑΣΟΚ, Α. Παπανδρέου, χωρίς
ό κ. «πολιτικός προϊστάμενος» νά διανοηθεϊ νά ψελίσει όποια
δήποτε διάψευση).
ΩΣ ΠΡΟΣ τίς άπόψεις Γκρόου, όλες οί πληροφορίες άπό τίς
Βρυξέλες άναφέρουν ότι κινούνται στήν ίδια γραμμή μέ τίς
άπόψεις Σήαρς. Ό νέος διοικητής τού ΝΑΤΟ νότιας Εύρώπης
πιστεύει καί αυτός, όπως καί ό προκάτοχός του, ότι ή στρατιω
τική θέση τού ΝΑΤΟ στή Μεσόγειο, μετά τή σοβιετική έπέμβαση στό Αφγανιστάν, έχει έξασθενίσει σημαντικά, ιδιαίτερα
μετά τήν άπόφαση τών Αμερικανών νά μεταφέρουν ομάδα πυ
ρηνικών άεροπλανοφόρων τους άπό τή Μεσόγειο στόν ’Ινδικό.
Συνεπώς - υποστηρίζει ό ναύαρχος Γκρόου —παρίσταται άνάγκη ν’ άποκατασταθει πάραυτα ή ενότητα τής νοτιοανατολικής
πτέρυγας. Στό πλαίσιο αύτό, οί ΗΠΑ θά πρέπει νά ένισχύσουν,
4

Ά πό τόν Κλίφορντ στόν Νίμιτς
ΠΕΡΑΝ, ώστόσο, άπό τίς «άπόψεις» πού θ’ άνταλλάξουν ό
κ. Άβέρωφ καί ό ναύαρχος Γκρόου, ή προσοχή τών πολιτικών
άναλυτών εστιάζεται στή συνάντηση τής έρχόμενης Δευτέρας,
μεταξύ τού κ. Μητσοτάκη καί τού Αμερικανού ύφυπουργού κ.
Νίμιτς. Φυσικά, ένα ερώτημα πού, έκ τών πραγμάτων, τίθεται,
είναι: Τί έρχεται νά κάνει έδώ ό Αμερικανός ύφυπουργός
’Εξωτερικών; Καί γιατί έρχεται 24 ώρες πρίν άπό τήν άναχώρηση τού κ. Μητσοτάκη γιά τή σύνοδο τού ΝΑΤΟ, στήν Ά γ 
κυρα (25 καί 26 ’Ιουνίου);
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ πού δίνουν διάφοροι διπλωμάτες τού ελλη
νικού υπουργείου ’Εξωτερικών, είναι ότι ό Νίμιτς έρχεται γιά
νά «προλειάνει τή συνάντηση Μητσοτάκη-Μάσκι» καί ότι «ή
επιλογή τοϋ χρόνου τής έπισκέψεώς του, δέν εχει καμιά ιδιαί
τερη σημασία»... Ώστόσο, όσοι κάτι ξέρουν άπό τήν αμερικα

νική πρακτική, δυσκολεύονται νά δεχθούν τίς πολύ άπλοϊκές
αύτές έρμηνεϊες.
Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ πρόεδρος τής Δημοκρατίας, θά πρέπει νά
θυμάται λ.χ. πολύ καλά, κάποια «ειδική παρεμβολή» τού
προεδρικού έμισαρίου Κλάρκ Κλίφορντ, στό Λονδίνο, στό
περιθώριο τής συνόδου τού ΝΑΤΟ, τόν Μάιο τού ’77, προκει
μένου νά πείσει τήν ελληνική πλευρά ότι στό Κυπριακό « ση -

μ ε ι ώ θ η κ ε π ρ ό ο δ ο ς » καί δτι είναι καιρός, επιτέλους,
όπως τό Κυπριακό « α π ο σ υ ν δ ε θ ε ί » άπό τό θέμα τοΰ έμπάργκο! Ά ν άναφερόμαστε στή συνάντηση αυτή (ΚαραμανλήΚλίφορντ), είναι γιατί πραγματοποιήθηκε, έπίσης, 24 μόλις
ώρες πρίν άπό τή συνάντηση Καραμανλή-Κάρτερ, στό «Γουΐνφηλντ Χάους», έδρα τής άμερικανικής πρεσβείας, στό Λονδίνο.
Καί γιατί, ή πιεστική έκείνη παρεμβολή τού Κλίφορντ, έγινε,
έπίσης, μέ πρόσχημα τήν «προετοιμασία τής συναντήσεως»
Καραμανλή-Κάρτερ! Τό «έπιμύθιο» συνάγεται μόνο του:
"Οταν οι Αμερικανοί άποφασίζουν νά «προλειάνουν» μιά
συνάντηση, πάντα έχουν κάτι κατά νοΰ: Στήν προκειμένη
περίπτωση, έχει ήδη γραφεί δτι ή Ούάσιγκτον έπιθυμεϊ νά
« ά π ο σ υ ν δ έ σ ε ι » τήν ύπογραφή τής έλληνοαμερικανικής
συμφωνίας γιά τίς βάσεις, άπό τό θέμα τής έπανόδου τής χώ
ρας στό στρατιωτικό ΝΑΤΟ. Καί έδώ βρίσκεται ή κύρια άποστολή τοΰ κ. Νίμιτς.
Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ αυτή τής Ούάσιγκτον, δεν είναι τυχαία. Θέ
λει, πρίν άπ’ δλα, νά παγιδέψει τήν έλληνική κυβερνητική
πλευρά στήν ύπογραφή μιας νέας «άμυντικής» συμφωνίας. Θέ
λει, δεύτερο, ν’ άποφύγει όποιαδήποτε ένέργεια πού θά δυσαρεστοΰσε τήν Τουρκία, όπως θά ήταν ή έπανένταξη τής «συμ
μάχου Ελλάδας» στή στρατιωτική δομή τοΰ ΝΑΤΟ, στή βάση
τής συμφωνίας Ντάβου-Χαίηγκ, τήν όποια άπορρίπτει μέ όργή
ή ’Άγκυρα. Θέλει, τρίτο, ν’ άποστερήσει τήν έλληνική πλευρά
άπό τό έσχατο διπλωματικό της «άτού» - άν μπορεί κανείς νά
τό άποκαλέσει «άτού»... - πού έγκειται στή γνωστή θέση: «Δέν
υπογράφουμε νέα συμφωνία γιά τίς βάσεις, αν, προηγουμένως,
δέν παρέμβετε στήν ’Άγκυρα, γιά νά άρει τό βέτο της εναντίον
τοϋ έπανεγκλωβισμού μας στό Ν Α Τ Ο » !

Τό κυνηγητό των εξοπλισμών
ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΕΙ καί τό θέμα τής ισορροπίας δυνάμεων
μεταξύ Ελλάδας καί Τουρκίας, πάνω στό όποιο ή έλληνική δι
πλωματία στηρίζει - μαζί μέ τό θέμα τής έπανένταξης στό
ΝΑΤΟ - όλόκληρο τό οικοδόμημά της.
ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ αύτό, οί ’Αμερικανοί άποδεικνύονται άρκετά
εύφυείς: «’Ά ν θέλετε - μάς διαμήνυσαν - νά μπείτε κα ί σεις
στό κυνηγητό τής ισορροπίας των εξοπλισμών, αν θέλετε δπως προβλέπει λ.χ. ή άμερικανοτουρκική συμφωνία —κα ί σεις
πολεμικά εργοστάσια γιά τήν επισκευή τών δικών σας κα ί δι
κών μας άρμάτων μάχης ή ηλεκτρονικές βάσεις ικανές νά
παρακολουθούν τή συνομιλία όνο, εν πτήσει, Σοβιετικώ ν πιλό
των, άν θέλετε νά μάς εξουσιοδοτήσετε, δπως μάς έξουσιοδότησε ό Ντεμιρέλ, νά παρακολουθούμε, άπό τό έδαφος σας τίς
“ κινήσεις οχημάτων τοϋ διαστήματος” (διάβαζε τίς κινήσεις
τών σοβιετικών διαστημοπλοίων), δέν έχουμε καμιά άντίρρηση
νά σάς βοηθήσουμε... Τό μόνο πού σάς ζητούμε, είναι νά μάς
έπιτρέψετε νά σάς δέσουμε καλύτερα, νά άναβιώσουμε τον
Διεθνή Οικονομικό ’Έλεγχο —αυτόν πού επιβάλαμε κ α ί στήν
Τουρκία —κα ί νά έπαν έλθετε στό Ν Α ΤΟ , κάτω άπό τούς δι
κούς μας ορούς»!
Η ΛΟΓΙΚΗ αύτή, έξηγεϊ καί τίς πληροφορίες άπό τή Νέα

Ύόρκη, σύμφωνα μέ τίς όποιες ό κ. Νίμιτς μέ τόν έρχομό του
έδώ, θά μάς «διαβεβαιώσει» δτι οί ΗΠΑ δέν πρόκειται νά
άνατρέψουν τήν ισορροπία δυνάμεων στό Αιγαίο καί δτι άν ή
ισορροπία αύτή έχει ήδη άνατραπεϊ, προσφέρονται νά τήν
άποκαταστήσουν. Φυσικά, οί ΗΠΑ - δπως καί ή Βόνη - παί
ζουν τό δικό τους παιγνίδι στήν περιοχή. Στήν ούσία, τό παι
γνίδι, παρά τίς διάφορες παραλλαγές του, λειτουργεί άποκλειστικά γιά τά άμερικανονατοϊκά συμφέροντα. Καί δσο καί άν
έκτιμά κανείς τή σημασία πού έχει ή ένίσχυση τής άμυντικής
ικανότητας τής χώρας, δέν μπορεί, άπό τήν άλλη, νά μήν ύπογραμμίσει πώς ή ικανότητα αύτή φαλκιδεύεται, εφόσον έντάσσεται στή λογική μιας «συμμαχίας» πού άδυνατεί νά προασπί
σει τά μέλη της άπό τήν έπιθετικότητα ένός άλλου, δικοΰ της
μέλους. Αύτό τό άναγνώρισε καθαρά καί ό ίδιος ό κ. Ράλλης:

Τό Ν Α Τ Ο - εϊπε - δέν διαθέτει οΰτε τό θεσμικό πλαίσιο, οϋτε
επαρκή μηχανισμό, γιά νά άποτρέπει περιπτώσεις διαμάχης
μεταξύ τών μελών τής συμμαχίας...

Ό κύκλος τών άντκράσεων
ΕΧΕΙ έπανειλημμένα έπισημανθεϊ - άκόμα καί άπό τόν φιλοκυβερνητικό Τύπο - δτι ή κυβέρνηση παραπαίει μέσα σ’ ένα
φοβερό κύκλο άμείλικτων άντιφάσεων, άπ’ τόν όποιο δέν ξέρει
πώς νά βγεί... Είναι οί προσπάθειές της σάν τών «συφοριασμέ
νων Τρώων»... Πρός στιγμή, κάτι πάει νά κάνει: «Θ ’ άκολουθήσουμε - διακηρύσσει - τό γαλλικό μοντέλο» ή « ’Εμ είς καθό
λου δέν επειγόμαστε νά ξαναγυρίσουμε στό Ν Α ΤΟ » ή «Ο ί
προτάσεις τής Συμμαχίας δέν αποτελούν πιθανή βάση γιά πε
ραιτέρω συνομιλίες», κλπ. Καί, ξαφνικά, ξαναθυμάται τίς ρί

ζες της, παρακαλεί, σχεδόν ίκετεύει, νά γίνει δεκτή στό στρα
τιωτικό ΝΑΤΟ.
ΑΛΛΟΤΕ πάλι, δίνει τήν εντύπωση δτι στήν άντίθεση ΗΠΑΔυτικής Εύρώπης, τάσσεται άναφανδόν μέ τήν Εύρώπη, δτι
άρνείται νά παρακολουθήσει τήν Ούάσιγκτον στις ψυχροπολε
μικές της έπιδόσεις, δτι ύποστηρίζει θαρραλέα τήν έπανέναρξη
τοΰ διαλόγου ’Ανατολής-Δύσης. Καί πάνω πού οί Έλληνες
δημοκράτες είναι έτοιμοι νά έξάρουν κάποια θετική της ένέργεια, δπως λ.χ. τήν καταδίκη τής ίσραηλινής τρομοκρατίας στή
Δυτική δχθη, διαπιστώνουν καί πάλι δτι κύριά της έγνοια είναι
πώς νά μήν παρεξηγηθεί άπό τούς ’Αμερικανούς! Χαρακτηρι
στική, άπό τήν πλευρά αύτή, είναι ή δήλωση βασικού ύπουργοΰ τοΰ κ. Ράλλη: «Μετέχουμε, βέβαια - δήλωνε τήν περα
σμένη έβδομάδα - στους ’Ολυμπιακούς τής Μόσχας κα ί επιμέ
νουμε στή μόνιμη μεταφορά τών ’Ολυμπιακών στήν 'Ελλάδα...
Ά π ό τό σημείο αύτό, όμως, μέχρι τήν κυκλοφορία γραμματο
σήμων, μέ φακέλους πού θά έφερναν τό σήμα τών ’Ολυμπια
κών τής Μόσχας, ή άπόσταση είναι μεγάλη»!

ΠΑΡ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, είναι καιρός νά συνειδητοποιήσει, κά
ποτε, ή κυβέρνηση δτι τά ψέματα τελείωσαν. "Οτι ή τουρκική
προκλητικότητα καί έπιθετικότητα δέν θά είχαν έκδηλωθεί,
χωρίς τήν άνοχή, άν δχι τήν ένθάρρυνση, μιας «συμμαχίας»
έχθρικά ταγμένης άπέναντι στήν Ελλάδα. Καί δτι δσο περισ
σότερο προσπαθεί ή κυβέρνηση νά ένώσει τήν τύχη της μέ τόν
άτλαντισμό, τόσο περισσότερο θά ώθειται σέ καταστάσεις πού
θά είναι άδύνατο, αΰριο-μεθαύριο, νά έλέγξει καί άντιμετωπίσει.
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ τής δημοκρατικής άντιπολίτευσης έχουν
ήδη δώσει στήν κυβέρνηση ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών:
’Άμεση άναστολή τών διαπραγματεύσεων, γιά τήν επάνοδο τής
χώρας στό στρατιωτικό ΝΑΤΟ - Απόφαση γιά τήν μή ύπο
γραφή τής συμφωνίας γιά τίς βάσεις - Χρονική προθεσμία
στούς ’Αμερικανούς γιά τό ξήλωμα τών βάσεών τους - ’Ανά
πτυξη τής ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας, σέ συνεργασία μέ
χώρες προηγμένης τεχνολογίας, χωρίς τήν παροχή άνταλλαγμάτων, κ.ά.
ΣΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ αύτό, ή κυβέρνηση άπάντησε
δτι δέν πρόκειται ν’ άποκαλύψει τά μελλοντικά άμυντικά της
σχέδια. Καί δτι είναι «πολύ νωρίς άκόμα» γιά νά εκδηλωθούν
δημόσια οί ελληνικές άντιδράσεις στήν άμερικανοτουρκική
συμφωνία ή στήν άρνηση τοΰ ΝΑΤΟ νά εξουδετερώσει τό
τουρκικό βέτο, στό θέμα τής έπανένταξης. Φοβούμαστε δτι δχι
μόνον δέν είναι καθόλου «νωρίς» γιά νά μάθει, έπιτέλους, ό
λαός, «πού τό πάει ή κυβέρνηση», άλλά έχει ήδη χαθεί πολύτι
μος χρόνος, άναμένοντας πάντοτε κάποιο νέο σχέδιο Χαίηγκ ή
Ρότζερς ή Γκρόου, ένώ τά γεγονότα γύρω βοοΰν, μέ τούς Αμε
ρικανούς νά βλέπουν τήν Άγκυρα σάν τόν άντικαταστάτη τοΰ
’Ιράν τοΰ Σάχη, μέ τούς Δυτικογερμανούς ν’ άναβιώνουν τήν
τουρκογερμανική «φιλία» τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου,
καί μέ τούς άπλούς Έλληνες έτοιμους νά δώσουν τό αίμα τής
καρδιάς τους, γιά τήν προάσπιση τής έθνικής άνεξαρτησίας καί
κυριαρχίας.
ΑΝΤΗΝΩΡ
5

ΕΠΙΛΗΣΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟΙ
Γιά νά κλείσουν ή νά μην άνοίξουν οί χαβούζες, στού
Ρέντη ή στό Μ αρούσι, ο) πολίτες είναι ανάγκη νά έρθουν σε
άμεση καί οδυνηρή επαφή μέ τά σκληρότερα όργανα τής
απροκάλυπτης κρατικής βίας, τά ΜΑΤ. Κι έδώ, όπ ω ς καί
παλιότερα - ά ς θυμηθούμε τά ποδοσφαιρικά οδοφράγματα
των Μεγάρων - ή απελπισία των διαδηλωτών καί οί λυσσα
λέες επελάσεις των ροπα λοφ όρω ν επικυρώνουν τήν ορι
στική πιά χρεοκοπία τής άξιοπιστίας τής Δεξιάς. Καί πιά
δυστυχώς γιά όλους μ α ς, άποδεικνύουν ότι άνάμεσα στον
κλιματισμένο ύπουργικό προθά λα μ ο, όπου εξελίσσονται οί
διαμεσολαβήσεις τών ήμετέρων καί τό πυρω μένο πεζοδρό
μ ιο , δεν ύφίσταται, στά πλαίσια τού σημερινού καθεστώτος,
τό ένδιάμεσο επίπεδο τού κοινωνικού διαλόγου καί συμβι
βασμού.
Τό κράτος πού δεν προνόησε καί άφησε νά ανα
πτυχθεί άνεξέλεγκτα ή δρα
στηριότητα τής Ιδιωτικής
κερδοσκοπίας, δέν είναι πιά
σε θέση νά λύσει τά στοι
χειώδη
προβλήματα
τής
σύγχρονης ζω ής στά μεγάλα
άστικά κέντρα.
Ούτε τό
άποχετευτικό, ούτε τό συγ
κοινωνιακό, ούτε τό οικολο
γικό, ούτε τόσα άλλα. Σάν
κοινός άπατεώνας π ρ οσ π α θ εί νά ξεγελάσει τόν πληθυσμό
γιά μερικές άκόμα μέρες, γιά μερικούς άκόμα μ ήνες... Νύ
χτα, στά κρυφά, π ρ οσπ α θεί νά δημιουργήσει πρόχειρες λύ
σεις, τετελεσμένα γεγονότα, γιά νά γίνει δυνατή, μέ
όποιουσδήποτε οικονομικούς
καί κοινωνικούς όρους, ή
άναπαραγω γή, στό άμεσο μέλλον, τού ξοφλημένου συστή
ματος.
Τά γενικά έργα υ ποδομής δέν μετατίθενται καί δέν άναβάλλονται. Προηγούνται ά π ό κάθε οικιστική άνάπτυξη · καί
αύτή ή οικιστική άνάπτυξη εντάσσεται σέ ένα γενικό άναπτυξιακό πρόγραμμα επεξεργασμένο καί παραδεκτό ά π ό
τούς πολίτες. "Ο μω ς, οί κυβερνήσεις τής Δεξιάς φρόντισαν
μόνο γιά έργα βιτρίνας προδικτατορικά - ή χούντα άφησε σέ
πλήρη άσυδοσία τήν κερδοσκοπία τής γής καί ένθάρρυνε τή
ληστρική καταστροφή τού περιβάλλοντος. Οί μεταπολιτευ
τικές κυβερνήσεις άφησαν άνεκμετάλλευτο τό έσχατο χ ρ ο 
νικό περιθώ ριο πού άπέμενε - καί ά π ό άνικανότητα π ρ ο 
βλέψεων καί ά π ό προσανατολισμούς καιροσκοπικούς. Τό
π ιό πρόσφ ατο παράδειγμα είναι οί σπασμω δικές ενέργειες
γιά τίς οικιστικές περιοχές π ο ύ , όμω ς, λίγους μήνες μετά καί επειδή είχαν πολιτικό κόστος - άνέλαβε ό κ. Πλυτάς νά
«διορθώσει», ώστε καί τούς ψ ήφ ους νά μή χάσει ή «Ν.Δ.»
ά π ό «άντιδημοτικές» ενέργειες. Γιατί, βέβαια, όταν τά π ρ ό 
τυπα πού προτείνει ή Δεξιά είναι ή κερδοσκοπία,καί ή μικρή
άστική ιδιοκτησία είναι ή κορύφωση τής «ιδεολογίας» της,
δέν άφήνονται περιθώρια γιά μέτρα πού επιβάλλονται γιά
τήν π ιό στοιχειώδη κοινωνική πρόβλεψη.
Τά λύματα πρέπει νά συλλεγούν κ ά π ο υ καί νά γίνει στή
συνέχεια ό βιολογικός τους καθαρισμός. Δέν είναι π ιό « δ ί 
κ α ι ο » νά πάνε στον Ά η Γιάννη Ρέντη, παρά στό Μ αρούσι
ή τό Ψυχικό ή όπου άλλού. 'Υπάρχουν προβλήματα πού
πρέπει νά λυθούν καί μάλιστα άμεσα. Ή εύθύνη είναι κύρια
κυβερνητική, άλλά καί πολλοί άλλοι (ΤΕΕ, Αυτοδιοίκηση)
έχουν τό δικό τους μερίδιο.
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Τά πολιτικά κόμματα, όμω ς, περί άλλα τυρβάζουν καί
κ α μ ι ά έναλλακτική λύση δέν πρότειναν. Π οιό είναι τό άποτέλεσμα;·
Στό Μ αρούσι, όσα συμβαίνουν ά π ό τήν περασμένη βδο
μάδα είναι πολλαπλά άνησυχητικά:
• Γιατί θέτουν σέ άμεσο κίνδυνο τήν υγεία τών κατοίκων
μ ιά ς μεγάλης περιοχής
• Γιατί καταδείχνουν τήν πλήρη άνικανότητα τής κυβερ
νητικής πολιτικής
• Γιατί Εντοπίζουν τίς άδυναμίες τών κομμάτων τής δη
μοκρατικής άντιπολίτευσης νά συγχρονιστούν μέ καίρια κοι
νωνικά προβλήματα καί νά προτείνουν έναλλακτικές λύσεις
καί τέλος
• Γιατί έμφάνισαν τά χουντικά στοιχεία σέ πλήρη δρα
στηριότητα: άξιοποιώ ντας όλα τά προηγούμενα σημεία, μέ
επικεφαλής τόν γνωστό φιλοχουντικό δήμαρχο, έκαναν γενι
κές δοκιμές π^οβοκατορικής δράσης, άπό μιά χρονική στι

γμή κι υστέρα, παίζοντας κλεφτοπόλεμο μέτήν άστυνομία,
καί ύποκινούμενοι ά π ό τό χουντικό «Ελεύθερο Κόσμο» καί
τήν άβερωφική «Βραδυνή». Ή τελευταία, μάλιστα, σημείωνε
(Δευτέρα 1616) σέ πηχυαίο τίτλο: «Σέ έξέγερση ό Λαός» !
"Ο λοι , όμω ς, γνω ρίζουμε π ώ ς όταν ό Λ α ός έξεγείρεται μέ
ένα συνολικό αίτημα, χ ω ρ ί ς τυφλά άποπροοανατολιστικά
καί κοντόφθαλμα συνθήματα, άντιμετωπίζει τή σιω πή καί
τήν εχθρότητα - καί όχι μόνον ά π ό τόν άντιδραστικό τύπο.

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
Ή επίσκεψη τού διευθυντή τής «Αυγής» στήν Κίνα έγινε μέ
τήν προοιμιακή διαπίστωση «τής συνάντησης τής χώ ρας

αυτής μέ τόν εϋρωκομμουνισμό, που επισημοποιείται μέ
τήν επίσκεψη τοϋ Μπερλιγκουέρ στό Πεκίνο». ”Ετσι, όσα
είδε, άκουσε ή ρώτησε έκεί ήταν ήδη «φωτισμένα» ά π ό μιά
άλήθεια τακτοποιημένη προσεκτικά μ α ζί μέ όλες τίς άλλες
άποσκευές του, πού ξεφορτώθηκαν στό άεροδρόμιο τής
μακρυνής άσιατικής πρω τεύουσας: άλλωστε, δέν είναι κα
θόλου τυχαίο τό ότι ή διαπίστωση αύτή τοποθετείται, έν εί
δα δηλώσεως Ιδεολογικής νομιμοφ ροσύνης, στήν άρχήάρχή τού κειμένου μέ τίς Εντυπώσεις τού Γρ. Γιάνναρου ά π ό
τή μεταμαοϊκή Κίνα («Αυγή», 8 ’Ιουνίου 1980, σελ. 3).

ΕΥΡΩΚΟΜ ΠΙΝΕΣ
Ή «Γενική Γραμματεία Τύπου
καί Πληροφοριών» κυκλοφό
ρησε ένα πολύχρωμο καί πολυ
τελέστατο έντυπο - πού διανέ
μεται, βέβαια, δωρεόν - μέ τί
τλο «ΕΟ Κ, ή ένταξη τής Ε λ λ ά 
δος». Σ ’ αύτό περιλαμβάνονται
έκτός άπό τίς συνηθισμένες
τελετουργικές διεθνείς φιλο
φρονήσεις τής τελετής έντα
ξης, δηλώσεις τών κ.κ. Καρα
μανλή καί Ράλλη μέ όξύτατες
έπιθέσεις κατά τών δυνάμεων
τής άντιπολίτευσης, ΠΑΣ0Κ καί
Κ Κ Ε , πού καταψήφισαν τήν έν
ταξη. Πρακτική περίεργη καί θά
λέγαμε ήκιστα εύρωπαϊκή. Θά
μπορούσαν, ίσως, οί άρμόδιοι
είδικά σ' αύτό τό έντυπο πού
ΐφθιερώνει τήν έκσυγχρονιστική στροφή τής έλληνικής
δεξιάς, νά άποφύγουν τέτοιες
μίκροκομματικές αύθαιρεσίες.

Άλλά προσέξαμε κι άλλα
στραβοπατήματα στό ίδιο έν
τυπο. Δημοσιεύονται άποσπάσματα άπό διάφορες εύρωπαϊκές έφημερίδες άλλά ούτε άπό
τήν «Ούμανιτέ» πού ήταν έναντίον τής ένταξης, ούτε άπό
τήν «Ούνιτά» πού ήταν ύπέρ.
Εύρωπαϊοι, ναί... Άλλά πάντα
«έθνικόφρονες»
Καί, τέλος, άς έπισημάνουμε
ένα εύτράπελο. Στό λόγο τού
Γάλλου ύπουργοϋ Πονσέ ξαναμεταφράζονται
άλαμπουρνέζικα στίχοι τοϋ Παλαμά άπό τήν
γαλλική μετάφραση. Τόση τεμ
πελιά, τέλος πάντων! Δέν θά
μπορούσαν οί ύπεύθυνοι νά
ψάξουν γιά τό άρχικό πασίγνω
στο άπόσπασμα;
Καλή ή γραμματεία τύπου
στά άστυνομικά. Στά φιλολογι
κά, μάλλον άδύνατη.

Μετά τή Ρουμανία καί τή Βόρεια Κορέα, έρχεται τώρα νά
προστεθεί, στή σειρά τών ετερόκλητων «προτύπων τού
ύπαρκτού σοσιαλισμού», καί ή Κίνα. Στό βωμό τής κομματι
κής επιβίω σης δικαιώνεται, τελικά, οτιδήποτε μ π ο ρ εί νά εξ
ασφαλίσει τήν «άναγνώριση» τής πολιτικής μ α ς ύ π α ρ ξη ς;
Μέ τήν «κατανόηση» καί τήν «καλοπροαίρετη» κριτική,
πού οδηγεί άκόμα καί στή θεωρητική υπεράσπιση τού συν
θήματος γιά τή «συμμορία τών τεσσάρων» («Α υ γή », 11 ’ Ιο υ 
νίου 1980, σελ. 3), ένα κόμμα πετυχαίνει όπω σδήποτε τήν
«άναγνώριση» α π ό τό περί ου ό λόγος ξένο κέντρο εξου
σίας, άλλά, επίσης όπω σδήποτε, άπομακρύνεται ά π ό τήν
επιδίωξη εκείνη πού αποτελεί τό μόνιμο καί διακηρυγμένο
«λόγο ύπαρξης» αύτού τού κόμματος: ά π ό τή διερεύνηση
τών πραγματικών δεδομένων τού ελληνικού χώρου καί τήν
επεξεργασία μια ς ελληνικής άπάντησης στό πρόβλημα τού
κοινωνικο-οικονομικού μετασχηματισμού του.

Τετάρτη 4
• Μεγάλη άσκηση έτοιμότητας
του Ναυτικού.
• Ό λ α τά έλληνικά κόμματα - μέ
διακριτικότητα έξαιρεΐται τό Κ ΚΕ ύποστηρίζουν τόν Πρόεδρο
Κυπριανού.
Πέμπτη 5
• Πυρκαγιά κατέστρεψε τό
δικαστικό μέγαρο τής όδοϋ
Σανταρόζα.
Σάββατο 7

ΟΚΟ . ·'■ '
Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τό Ισ τ ο ρ ικ ό : Τήν Παρασκευή 13 Ιο υ ν ίο υ κατατέθηκε,
μέσα στά πλαίσια τού κανονισμού έργασιών τής Βουλής,
νομοσχέδιο - τό ό π ο ιο καί τελικώς ψηφίστηκε - σχετικό μέ

τήν καταγραφή, ταξινόμηση, καταλογράφηση τού άρχείου
Ψυχάρη π ού βρίσκεται στό Μπενάκειο τμήμα τής βιβλιοθή
κης τής Βουλής.
Π α ρ α τήρ ηση π ρ ώ τ η : Στό υ π ό ψήφιση νομοσχέδιο περι
λαμβάνονταν ονομαστικά τά μέλη, καθώ ς καί ό πρόεδρος
τής επιτροπής γιά τήν ταξινόμηση αύτή, καθηγητής Μητσάκης.
Π α ρ α τήρ ηση δ εύ τερ η : Ή είδηση, ή σχετική μέ τό θέμα,

παρουσιάστηκε μόνον ά π ό τήν «ΑΥΓΗ» καί τόν «ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Κ Ο ΣΜ Ο », π α ρά τό γεγονός ότι οτίς υ π όλοιπες έφημερίδες
υπήρχε ρεπ ορτά ζ Βουλής.
Π α ρ α τήρ ηση τ ρ ίτ η : Ή άνακρίβεια τής διατύπωσης τού κ.
Βαρβιτοιώτη ότι «ό κ. Μητσάκης έπανήλθε στό Πανεπιστή
μιο Θεσσαλονίκης».
Π α ρ α τήρ ηση τ έτ α ρ τ η : Ή άξιοποίηση ά π ό τόν «'Ελεύθερο

Κόσμο» τού χαρακτηρισμού ώ ς χουντικού τού κ. Μητσάκη
ά π ό τόν κ. Κύρκο, γιά νά υποδειχθεί έμμεσα στούς ανα γνώ 
στες καί οπαδούς (sic) τού Ε.Κ. «έίς ήμέτερος».
Π α ρ α τήρ ηση π έ μ π τ η : Ή άντίφαση τού κ. Κύρκου, ό
ό π ο ίο ς θεωρεί ότι ό χουντικός καθηγητής Μητσάκης είναι
συγχρόνως «ένας ά ξιόλογος Ερευνητής, ά ξιόλογος μελετη
τής καί άκούραστος άνθρω πος σέ ότι άφ ορά τή δουλειά
του». Βέβαια, στό ρεπ ορτά ζ Βουλής τής «Αυγής» υπερτονί
στηκε τό σκέλος τής καταγγελίας τού κ. Μητσάκη ώ ς χουντι
κού καί έτσι ύπερκεράστηκε ό «κατ’ επιστήμην» συμβιβα
σμ ός πού πραγματοποίησε ό κ. Κύρκος.
ΣΥ άλήθεια, πρω τότυπος διαχωρισμός, γιά έναν μαρξιστή
τουλάχιστον, τής Επιστήμης ά π ’ τήν πολιτική. Μέ λίγα λόγια ,
άλλο ή Επιστήμη κι άλλο ή Ιδ εολογία ... Θ αυμάσια ή άνάλυση τού κ. Κύρκου, τού όπ οίου οί ά π όψ εις βάδιζαν
παράλληλα μέ αύτές τού κ. Βαρβιτοιώτη (Β: ότι τό γεγονός
τής δίκης καί καταδίκης τού κ. Μητσάκη «δέν Εμποδίζει νά
άνοίξει τά γράμματα τού Ψ υχάρη(...) καθαρό Επιστημονικό
έργο θά έπιτελέσει» - Κ: περί τού Ερευνητικού, μελετητικού,
άξιολόγου τού άνδρός), μέ μόνη διαφορά τό θέμα εύαισθησίας, π ρ ό ς τό κοινοβουλευτικό σώ μα, π ού τήν άπουσία της
έπεσήμανε ό κ. Κύρκος.

• Αντάρτες έχουν περικυκλώσει
τήν Καμπούλ, ένώ άερογέφυρα
μεταφέρει συνεχώς νέα σοβιετικά
στρατεύματα.
• "Εντονες άντιδράσεις τής
Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας γιά
τή δήλωση τού κ. Ντ' Έσταίν δτι
άποκλείεται περαιτέρω διεύρυνση
τής ΕΟΚ.
• Πέθανε ό έπιφανής Ιταλός
κομμουνιστής Τζιόρτζιο Άμέντολα.
Κυριακή 8
• Σταθεροποιείται ή δραχμή
έναντι τού δολαρίου.
• Ό κ. Ντενκτάς άπέρριψε χθές
τή φόρμουλα Βαλντχάιμ, λίγα
εικοσιτετράωρα μετά τήν έκδήλωση
σοβαρής τάσης στήν Κυπριακή
ήγεσία (ΑΚΕΛ - Κληρίδης) πού
προτείνει συμβιβαστική λύση, μέ
βάση αύτήν άκριβώς τή φόρμουλα.
Τρίτη 10
• Βασανισμούς πολιτικών
κρατουμένων στήν Τουρκία
καταγγέλει ή Διεθνής 'Αμνηστία.
• Σημαντική άνοδος τών
Σοσιαλιστών καί πτώση τών
Κομμουνιστών στίς τοπικές
έκλογές στήν 'Ιταλία.
Τετάρτη 11
• 'Αρχίζουν μεγάλης έκτασης
τουρκικά γυμνάσια μεταξύ
"Ανδρου-Τήνου καί μεταξύ-Λέσβου

- Λήμνου. Τό έλληνικό ναυτικό καί
ή άεροπορία τίθενται σέ
έπιφυλακή.
Πέμπτη 12
• Ή Δυτική Γερμανία προσφέρει
τεράστια στρατιωτική βοήθεια στήν
Τουρκία, άνατρέποντας έτσι τήν
Ισορροπία στή Μεσόγειο. Ό κ.
Παπανδρέου δήλωσε σχετικά δτι,
ένώ ή έλληνική κυβέρνηση μελετά
τήν έπανένταξή της στό ΝΑΤΟ,
έκεΐνο προωθεί μέτρα ύπέρ τής
Τουρκίας.
Παρασκευή 13
• Συνωμοσία ύπέρ τού Σάχη καί
τού Μπαχτιάρ έκδηλώθηκε στήν
Τεχεράνη.
• Πληθωρισμό ίσο τουλάχιστον μέ
τόν περσινό άναγνωρίζει ή
κυβέρνησηΣάββατο 14
• ΟΙ γιατροί τού ΙΚΑ συνεχίζουν
τήν άπεργία τους, ένώ τό ΙΚΑ
προσλαμβάνει γιατρούς πού στό
παρελθόν έχουν άπολυθεΐ λόγω
άνικανότητας ή έχουν ύπερβεί
κατά πολύ τό άριο ήλικίας.
Κυριακή 15
• Γίνεται στά Καμένα Βούρλα τό
8ο Περιφερειακό Συνέδριο τής
«Ν.Δ-.
Δευτέρα 16
• Μεγάλη έκταση έχει πάρει τό
πρόβλημα τών άποχετεύσεων σέ
περιοχές τής Αθήνας, δπου βόθροι
καί φρεάτια έχουν ξεχειλίσει. Στό
Μαρούσι γίνονται συνεχώς
διαμαρτυρίες καί κινητοποιήσεις
τών κατοίκων μέ έπικεφαλής τόν
άκροδεξιό δήμαρχο κ. Λέκκα, γιά
νά μήν άνοιχτοϋν φρεάτιά στήν
περιοχή τού Ο ΤΕ. Τά ΜΑΤ
έπενέθησαν στούς
συγκεντρωμένους κατοίκους οί
όποιοι προσπαθούσαν νά
έμποδίσουν τις μπουλντόζες.

Συμπερασματικά, δέν ξέρουμε τί νά πρω τοθαυμάσουμε.
Τήν αύθαιρεσία τού σώ ματος νά προτείνει νομοσχέδιο γιά
ψήφιση πού σ’ αύτό προκαθορίζεται ή Επιτροπή- τή συμπόρευση Κύρκου - Βαρβιτοιώτη, σχετικά μέ τά χαρίσματα
τού χουντικού Μητσάκη ή τή σιωπηλή Εκστρατεία κάλυψης
τού κ. Μητσάκη άτΓ τό μεγαλύτερο μ έρος τού Τύπου.
Καί μιά Ερώτηση π ρ ό ς τόν «Ριζοσπάστη» (ρητορικού χα
ρακτήρα, μιά καί δέν Ελπίζουμε πλέον άπάντηση).
Καλά, ό «άστικός τύπος» άποσιω πά- Εκείνος, όμω ς, τί ρόλο
παίζει στήν κάλυψη τού κ. Μ ητσάκη, ώστε νά δικαιολογείται
ή σιωπή του; Μ ήπω ς τού π ά π α π ού μοίραζε συγχωροχάρτια στούς μετανοούντες; Καί γιά όσους δέν γνωρίζουν
τόν κ. καθηγητή καί τό έργο του μ π ορού ν νά δούν τή χαρα
κτηριστική του δίγλωσση (έλληνικά-άγγλικά) Εργασία:
Νεοελληνική Μουσική καί Ποίηση - ’Ανθολογία.
Ό νοώ ν, νοείτω ...
7
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Αντιπρόσωποι των «πράσινων» κομμά
των τής Ιτα λία ς, Γαλλίας, Γερμανίας, ’ Ολ
λανδίας, Μεγ. Βρετανίας καί του Βελγίου
συναντήθηκαν στή Ρώμη, όπου καί προ
χώρησαν στήν ίδρυση μιας Συντονιστικής
’ Επιτροπής τών Ριζοσπαστικών καί Οικο
λογικών Κινημάτων τής Εύρώπης, μέσα καί
έξω άπό τά πλαίσια τής ΕΟΚ.
'Η επιτροπή θά υποστηρίξει τίς πρωτο
βουλίες κάθε εθνικού κινήματος κι αυτό θά
συγκεκριμενοποιείται άκόμη περισσότερο
στίς προεκλογικές εκστρατείες. "Ενα προη
γούμενο παρουσιάστηκε στίς τοπικές γερ
μανικές εκλογές, όπου οί οίκολόγοι τού
«Die Grünen» κατόρθωσαν νά ύπερβούν τό
φράγμα τού 5%, στέλνοντας έτσι ένα άντιπρόσωπό τους στό τοπικό κοινοβούλιο.
'Επόμενοι σταθμοί θά είναι τό δημοψήφι
σμα σχετικά μέ τά πυρηνικά έργοστάσια
στήν Ιτα λία , που προωθήθηκε άπό τό Ρι
ζοσπαστικό Κόμμα καί οί προεδρικές εκλο
γές στή Γαλλία, όπου θά ύπάρχει ώς υπο
ψήφιος καί ένας εκπρόσωπος τού «Mou
vement d’ecologie politique». Πέρα άπό τό
γερμανικό «Die grünen» καί τό γαλλικό
«ΜΕΡ», στή συντονιστική επιτροπή συμμε
τέχουν τό άγγλικό «Ecologx partx», τά Ριζο
σπαστικά κόμματα τής Ολλανδίας καί τής
’ Ιταλίας καί δύο μικρά οικολογικά κόμματα
τού Βελγίου, τό «Ecolo» καί τό «Agalen».
Βασική πλευρά τού κοινού προγράμμα
τος τής Συντονιστικής είναι ό αγώνας ενάν
τια στήν πυρηνική ενέργεια καί ή οικολο
γική πάλη. Σ’ αύτή τήν κοινή, παραδοσιακή

θά μπορούσαμε νά πούμε, θεματολογία
όλων τών εύρωπαϊκών κινημάτων, προ
στίθεται, χάρη κύρια στήν πρωτοβουλία
τών ’Ιταλών ριζοσπαστών, ό άγώνας ενάν
τια στήν πείνα πού μαστίζει τίς ύποανάπτυκτες χώρες.
Ή «Πράσινη Διεθνής» θά ζητήσει άπό τά
'Ηνωμένα "Εθνη τήν άμεση σύγκληση τού
Συμβουλίου ’Ασφαλείας. "Ενας εκπρόσω
πος τού «Die Grünen» άνακοίνωσε τήν
ύπαρξη ενός σχεδίου, μέ βάση τό όποιο οϊ
γερμανικές καί γαλλικές περιοχές τού
Μπάντεν καί τής ’Αλσατίας θά γίνουν ή
προνομιακή «περιοχή μοντέλο» μιας έναλλακτικής οικολογικής καί ένεργητικής πρα
κτικής. Διαλέχτηκαν τό Μπάντεν καί ή Αλ
σατία έπειδή αποτελούν ζώνες αιχμής στήν
πάλη ένάντια στήν έγκαθίδρυση πυρηνικών
μονάδων στήν Εύρώπη.
Τό οικολογικό κίνημα, άρκετά ένιαίο πο
λιτικά, στή βάση μιας κοινής άντίθεσης
πρός τήν καταστρεπτική ισχύ τής σύγχρο
νης τεχνολογίας, άλλά εύθραυστο καί κά
πω ς απροσδιόριστο, όσονάφορά τήν πολι
τιστική καί κοινωνική του ταυτότητα, έχει
γίνει ό πόλος έλξης πολλών διαφωνούντων
προοδευτικών αριστερών άτόμων, οργα
νώσεων τής άκρας αριστερός, άλλά καί
«φωτισμένων» άστών. "Ολοι αύτοί ζητούν,
πολλές φορές έξω άπό τίς παραδοσιακές
κομματικές άναλύσεις καί πρακτικές, μία
ριζοσπαστική έναλλακτική ρήξη μέ τόν
τρόπο ζωής πού έπιβάλει ή σύγχρονη
άστική καθημερινότητα. Στά πολλά διφο
ρούμενα καί τούς κινδύνους κοινωνικής
άπομόνωσης μιας τέτοιας πρακτικής,
άντιπαρατίθεται μία έντονη άγωνιστικότητα καί μία φορτισμένη άμφισβήτηση,
πού διαφεύγουν άπό τούς παραδοσιακούς
μηχανισμούς ένσωμάτωσης.
"Ετσι, σέ πολλές χώρες οί πράσινοι έχουν
πετύχει σημαντικές νίκες σέ έκλογές, δημο
ψηφίσματα καί άλλες πολιτικές άναμετρήσεις. Στή Γερμανία μάλιστα φαίνεται ότι θά
μπορέσουν νά μεταβάλουν καθοριστικά τόν
συσχετισμό τών πολιτικών δυνάμεων τής
χώρας, σέ βαθμό πού νά επηρεάζουν
άκόμη καί τήν κυβερνητική πολιτική. Γιατί
συγκεκριμένα στήν Γερμανία; Η άπάντηση
δέν μπορεί νά άναζητηθεί μόνο στό ύψηλό
επίπεδο τεχνολογίας καί βιομηχανικής
άνάπτυξης. Οί πράσινοι διείσδυσαν έκεϊ
όπου ή άριστερά ήταν άδύναμη καί πα
ρουσίαζε κενά, εκεί όπου ύπήρχε ή δυσφο

Αποκτήστε
τήν ττληρή σειρά τών
11 τόμων %
Ζητείστε τούς τόμους
τοΟ ΑΝΤΙ άπό τά γραφεία μας:
Δημοχάρους 60 (Τ.Τ. 601)
,τηλ. 732.713 καί 732.819.
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ρία πρός τόν παραδοσιακό τρόπο τού
«πολιτικού γίγνεσθαι», πού δέν δίνει λύσεις
στά προβλήματα τής μίζερης καθημερινό
τητας, οΰτε πολύ περισσότερο ικανοποιεί
τίς πραγματικές άνάγκες τού σύγχρονου
άνθρώπου. Σέ κανένα άλλο μέρος, όπως
στή Δυτ. Γερμανία, τό οικολογικό κίνημα
δέν έχει πετύχει νά «άφομοιώσει» ένα με
γάλο τμήμα τής Νέας - κύρια - Άριστεράς.
Συμμετέχει ένεργά ένας μεγάλος άριθμός
διανοουμένων, μέ έπικεφαλής τόν Άνατολικογερμανό οικονομολόγο Μπάρο, φεμινί
στριες, παλιά μέλη τής RAF πού άπομακρύνθηκαν κριτικά άπό τίς πολιτικές έπιλογές της, ομοφυλόφιλοι, άλλά καί λαϊκά
στοιχεία, πού προσπαθούν νά διαμορφώ
σουν ενα έναλλακτικό πλαίσιο σοσιαλιστι
κού μετασχηματισμού τής κοινωνίας.
Στήν ’ Ιταλία, τό Partito Radicale (Ριζο
σπαστικό Κόμμα) έχει άναπτύξει τόσο σέ
κοινοβουλευτικό, όσο καί σέ έξωκοινοβουλευτικό επίπεδο, μία έντονη δραστηριό
τητα: κατάργηση τού φασιστικού κώδικα
Ρόκο, νομιμοποίηση τών άμβλώσεων καί
τού διαζύγιου, ύποστήριξη τού κινήματος
τών ομοφυλοφίλων, νομιμοποίηση τών
έλαφρών ναρκωτικών, κ.ά. Πρότεινε έναλλακτικές λύσεις γιά μία σειρά κοινωνικά
προβλήματα πού, όταν άργότερα υιοθετή
θηκαν άπό τήν πλειοψηφία τής άριστεράς,
στέφθηκαν άπό επιτυχία. Παρά τήν άταξικότητα, μερικές φορές, τών ένεργειών του,
πού οδήγησε καί σέ έσωτερικές συγκρού
σεις, ή άνορθοδοξία μέ τήν όποια άντιμετωπίζει τήν πολιτική πάλη καί τό περιεχό
μενο τού πολιτικού του προγράμματος έχει
γίνει ό πόλος έλξης γιά ένα εύρύ κοινωνικό
φάσμα. Αύτό, έξάλλου, Εκδηλώθηκε καί μέ
τόν τριπλασιασμό τών έδρών του στό κοι
νοβούλιο.
Στίς διοικητικές έκλογές τής 8 Ίούνη ’80,
οί πράσινοι συμμετείχαν σ’ όλους τούς
σχηματισμούς τής άριστεράς, ΰστερα άπό
άπόφαση τών άντιπυρηνικών έπιτροπών
νά μή σχηματίσουν δικό τους ψηφοδέλτιο.
Ό οτόχος τους, έξάλλου, πού έφαρμόστηκε μέ έπιτυχία τά τελευταία χρόνια, εί
ναι ή παράλληλη δραστηριότητα στό
πλευρό τών μεγάλων κομμάτων (ειδικό
τερα τής ιστορικής άριστεράς) γιά νά επη
ρεάσουν τίς διφορούμενες θέσεις τους, σχε
τικά μέ τό πυρηνικό πρόβλημα.
Παράλληλα, οί «φίλοι τής Γής» πού συμ
μετείχαν στή Συντονιστική ’ Επιτροπή,
άσχολούνται μέ μία μελέτη, σχετικά μέ τήν
άσφάλεια τών πυρηνικών άντιδραστήρων
στήν ’Ιταλία, πού θά είναι τό τρίτο άνάλογο ντοκουμέντο σέ παγκόσμιο έπίπεδο,
καί θά άναλύει τίς δυνατότητες ύπαρξης
άτυχημάτων τόσο «έσωτερικών», όσο καί
προκαλούμενων άπό έξωτερικές αιτίες.
’Αλλά ή ιδεολογική έπίδραση τού ’ Ιταλι
κού Ριζοσπαστικού Κόμματος, έχει έπεκταθεΐ σχεδόν σέ όλες τίς χώρες τής Εύρώπης.
Ή άποτελεσματικότητα τών μεθόδων πά
λης καί τών έμπειριών του, ήταν ή άφορμή
γιά σειρά συζητήσεων, μέ σκοπό τή δη
μιουργία άνάλογων σχηματισμών, πού θά
συμπεριλάβουν άπό παραδοσιακούς μαρ
ξιστές μέχρι άναρχικούς καί οΐκολόγους. Ή
προσπάθεια σύνθεσης όλων αύτών τών
σύγχρονων άπελευθερωτικών ρευμάτων

άναπτύσσεται στη Γαλλία άττό τό «Κίνημα
τών Ριζοσπαστών τής ’Αριστερός», πού
άποσπάστηκε πρόσφατα άπό
τό συ
νασπισμό τού Κοινού Προγράμματος, στόν
όποίο συμμετείχαν τό ΓΚΚ καί τό ΓΣΚ, τό
«Mouvement d'ecologie politique» καί ορι
σμένες ομάδες τροτσκιστικής άπόχραισης.
Παράλληλα, στήν ’ Ισπανία, τό μεγαλύ
τερο σέ κυκλοφορία ανεξάρτητο περιοδικό
τής ’Αριστερός «El Viejo Topo», αναπτύσσει
μιά συζήτηση γύρα) άπό τήν Ιδέα ίδρυσης
«ενός κόμματος πού θά ένδιαφέρεται γιά
τήν ποιότητα τής ζα)ής, τήν προάσπιση
τού περιβάλλοντος, τήν απελευθέρωση τής
ήθικής συμπεριφοράς, τήν κριτική καί εικο
νοκλαστική σκέψη, τίς μορφές τής νέας
κουλτούρας, τόν περιορισμό τής εξουσίας,
τίς μορφές άμεσης δημοκρατίας, τήν
καταγγελία τής πολιτικής διαφθοράς, τόν
συνεπή άντι-κληρικαλισμό καί τήν άνθηοη
νέων άξιων».
Π.Ν.

Μιτεράν-Κράξι-Γ κονζάλεςΣ ο ά ρ ες:
Έκκληση στό Π Α Σ Ο Κ
«Τό σοσιαλιστικά κόμματα θά προτείνουν
κοινές πρωτοβουλίες στό ελληνικό ΠΑΣΟΚ
καί στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις τής
περιοχής», γράφει τό κοινό άνακοινωθέν
(τής 5-3-1980) τών ήγετών τών Σοσιαλιστι
κών Κομμάτων τής Γαλλίας, τής ’Ιταλίας,
τής ’ Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας.
Ή πρόταση στηρίζεται στη διαπίστωση
ότι στή Νότια Εύρώπη οί λαοί ζούν μέ
Ιδιαίτερη ένταση τίς συνέπειες τής οικονο
μικής κρίσης. 'Η όλιγαρχία, διαπιστώνουν
τά τέσσερα κόμματα, έχει εξαντλήσει τά
περιθώρια τής πολιτικής της φαντασίας.
Δέν έχει παρά ένα μόνο ξεκάθαρο σχέδιο:
τή διατήρηση τού αύταρχισμού καί τών
προνομίων της.
Κι όμως, τά περιθώρια δράσης είναι
πολλά. Οί σοσιαλιστές προτείνουν σάν
κοινή πολιτική θέση τήν άποκέντρωση τού
κράτους, τό δημοκρατικό σχεδίασμά καί τή
δημόσια παρέμβαση στήν οικονομία, τή
φορολογική δικαιοσύνη, τήν μείωση τού
χρόνου εργασίας καί τή μεταρρύθμιση τών
έργοστασιακών σχέσεων, τήν έλεύθερη
πληροφόρηση, τήν πραγματική κοινωνική
άσφάλιση, τήν προστασία τής φύσης, τήν
έκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
’Ανοιχτοί πρός τόν Τρίτο Κόσμο οί Εύρωπαίοι σοσιαλιστές τής Νότιας Ευρώπης
θεωρούν ότι έχουν νά υπερασπίσουν στίς
όχθες τής Μεσογείου έναν Ιδιαίτερο κοινό
τρόπο ζωής. Αυτού τού είδους ή άνάλυση
προσεγγίζει παλιότερες άπόψεις τού ΠΑ
ΣΟ Κ. Κι έτσι μπορεί νά ερμηνευτεί ή προ
νομιακή άναφορά στό ΠΑΣΟΚ σ’ αύτήν τήν
έκκληση «γιά νά βοηθήσουν τους σοσιαλι, στές καί νά ένωθούν μαζί τους, όλες οί
προοδευτικές δυνάμεις, ό κόσμος τής Α ρ ι
στερός».
Θά ήταν ενδιαφέρον νά πληροφορηθοϋμε τή στάση πού θά υιοθετήσει τό ΠΑ
ΣΟΚ σ’ αυτή τήν έκκληση - πού μέχρι σή
μερα παρέμεινε άγνωστη καί αδημοσίευτη.
Καί θά ’ναι πολλαπλά χρήσιμη ή άποσαφήνιση τής στάσης του, τώρα, μέ τά νέα έκτιμητικά δεδομένα πού διαμορφώνει γιά τόν
εύρωπαϊκό χώρο.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ή ένταξη τής Ελλάδας στήν Ε.Ο.Κ. απαιτεί:
σωστή πληροφόρηση, άντικειμενική παρουσίαση, υπεύ
θυνη άντιμετώπιση.
Μέ αύτά τά κριτήρια, οί έκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ παρουσιά
ζουν τήν Βιβλιοθήκη Ε.Ο.Κ.
Ήδη, κυκλοφορούν τά παρακάτω βιβλία:
• Emile Noël
Τά γρανάζια τής Ευρώπης
• P.S.R.F. Mathijsen
Όδηγός στό Εύρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο
• Νίκου Σ. Μούση
Ε.Ο.Κ. Άνάλυση τής Κοινοτικής Πολιτικής (2 τόμοι)
• Παναγιώτη I. Ίωακειμίδη
1. Οί σχέσεις 'Ελλάδας - Ε.Ο.Κ. - Η.Π.Α.
2. Ό διεθνής ρόλος τών μικρών χωρών καί ή ένταξη τής
'Ελλάδας στήν Ε.Ο.Κ.
■Άλέκου Χλωρού [’Επιμέλεια]
Ή συνθήκη τής Ε.Ο.Κ. καί ή πράξη προσχωρήσεως τής
Ελλάδας (β' έκδοση)
• Τάσου Φακιολά
Ή Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα καί ή ένταξη τής
'Ελλάδας
• Λουκά Τσούκαλη
Εύρωπαϊκή Νομισματική Ένωση
• Πάνου Κοζάκου
Εύρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
• Παναγιώτη Β. Ρουμελιώτη
Ή οικονομική κρίση καί ή ένταξη τής Ελλάδας στήν
Ε.Ο.Κ.
• Σύνδεσμος Διπλωματούχων οικονομικών καί έμπορικών Επι
στημών
Προβλήματα άπό τήν ένταξη τής χώρας μας στήν Ε.Ο.Κ.
Οικονομικό Συνέδριο 6 - 9 Μάίου 1979
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αντί-θέματα
Τού Μ άρκου Μέσκου

Ακόμη ένας
ΟΜΗΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
«Νά φύγουμε από ’όώ. Νά πάμε ποϋ; Χάος,
τό μυαλό δέν άκουμπά πουθενά» 1
ί πολιτιστικοί σύλλογοι στήν Επαρχία, δονκιχωτικοί
στό βάθος, δροΰνε κατόπιν τής θεαρέστου (καί κρατι
κής) ιδιωτικής πρωτοβουλίας, πού βέβαια πρέπει νά ελέγχε
ται κι αύτή: Νά ξέρουμε τί ’έχει τό βόδι κάτω άπ’ τήν κοιλιά!
Μερικοί λοιπόν δάσκαλοι καί καθηγητές, δημόσιοι ύπάλληλοι άπό τήν ξένην, μαθητές καί φιλοπρόοδοι νέοι (άλλά
καί νέοι πού δέν πρόλαβαν νά πάνε πιό κάτω γιατί δέν γέν
νησε τό θηλυκό ζώο του πατέρα τους, νά σπάσουνε δηλαδή
τά μούτρα τους κι εκεί μέ τόν έναν ή τόν άλλον τρόπο), συγ
κροτούνε τούς συλλόγους αύτούς, δραστηριοποιούνται μέ
όσες πληροφορίες καί γνώσεις κατέχουν, κάποτε ύπερβαίνουν τό μέτρο καί τινάζονται ψηλά, άλλοτε θαμποφέγγουν
προγκαρισμένοι - ϊσως, στό τέλος, κάτι ελάχιστο μένει.
Σ’ έναν τέτοιο σύλλογο λοιπόν στήν 'Έδεσσα, κάπου στά
1954, βρεθήκαμε κάμποσοι νά κάνουμε έκθεση ερασιτεχνών
ζωγράφων. Άνάμεσά μας καί ό δάσκαλος Όδυσσέας ΓιανA ντοπροσωπογραφία
νόπουλος, πιό μεγάλος στήν ήλικία. Τόν θυμάμαι άμίλητο
στή γωνιά, συχνά τό κεφάλι του νά κουνάει. ’Ίσως νά σκέφ νά επιτίθεται. Νά κάνουμε τούτο, νά κάνουμε τό άλλο, λέ
τονταν πώς μαζί μας δέν μπορούσε νά κάνει χωριό - ήμασταν γαμε νά βγάλουμε καί πνευματικό περιοδικό (τό είχαμε ονο
πολύ πιό κάτω άπό τούς λογισμούς του. Παρ’ όλα αύτά ή μάσει «’Αρχέλαο», έτοιμάζαμε τά κείμενα, πρέπει νά βγούμε
έκθεση πραγματοποιήθηκε. Κοντά στίς άντιγραφές καί τίς άπό τήν άπομόνωση, έλεγε καί ξανάλεγε). "Οταν όμως κά
ξεπατικοΰρες καί τά όποια ψελλίσματα, συμμετεΐχεν καί ό ποια μέρα τόν άναγνωρίζει, μεσούσης τής άσφικτικής Κα’Δυσσέας Γιαννόπουλος μέ ένα πορτραΐτο, λάδι.
ραμανλικής τρομοκρατίας γύρω στά ’60, κάποιος άπό τούς
βασανιστές τής δεύτερης εξορίας, «- κάπου σάς ξέρω εγώ»,
έρασε καιρός.
τού ’πε μπροστά μου, έκεΐνος ζαρώνει καί φεύγει μουρμουρί
Κάποια μέρα τόν έπιασα ν’ άφηγεϊται στό βιβλιοπωλείο ζοντας: κακό, πολύ κακό!, μά δέν τό βάζει κάτω, ϊσως γιατί
τού κυρ Θανάση τού Ζαχαρόπουλου, έκεΐ μαζεύονταν οί δά γνωρίζει τό χώρο πού ζεϊ άπό παλιά, τό αίμα τού παπα Μόσκαλοι (στήν ’Έδεσσα πάντα, κάτω άπό τήν κλινική τού κα- ραλη είναι κοντά του. ’Άλλωστε νομοταγείς διδάσκαλοι τής'
λότατου γιατρού Κασσιμιάν), τόν έπιασα λοιπόν ν’ άφηγεϊ- περιφερείας κάνουν καί τούς μεγαλόθυμους «- μή φοβάσαι ρέ
ται στόν κυρ Θανάση τό προψεσινό του τσάκισμα μέ τόν Όδυσσέα, εμείς σ ’ αγαπάμε ρέ!».
κολικό τού νεφρού του, «εσφάδαζα, Ελεγε καί δέν ήξερα τί νά
Ζωή βασανιστική, μά γνωρίζει γιατί όποφέρει. Ευτυχώς
κάμω». Κι άργότερα πολύ, στό σπίτι τού μπάρμπα Μήτσου
ύπάρχουν οί καλοί φίλοι, ό Ζορμπάς, ό Βαλιούλης, ό Καριτού Μακρή, μπροστά στή Βένη καί τό Χρήστο Βέσκα, έκα- πίδης άργότερα, ό Γιάννης ό Κουφός, κάποιος δικηγόρος
μνε στά τόσα χωρατά καί άνάλυση τής ύγείας του, τί βλέ στά Γεννιτζά, ό άδερφός του Άλέκος στήν Καστοριά. Μά
παμε εμείς άπ’ όξω καί ’κείνος τί τού ’χε συμβεί τόσα χρόνια πάνω άπ’ όλα ή θαλπωρή τής γυναίκας του Φιφής· κοντά ή
- ήταν ή μοναδική φορά, ξανά δέν μίλησε γι’ αύτά ούτε, Θεοπούλα καί τό «λουστράκι» ή Μάρω άπό τήν Πετριά, κι
περίεργο, γιά τόν θάνατο. «Πεθαίνουν καί οί ελεύθεροι άνθρω ένας κόσμος όλόκληρος τής περιοχής πού τόν εκτιμά καί
ποι; Δέν μπορώ νά συλλάβω τραγικότερο πράγμα, άπό τό νά πε- τόν σέβεται. Τό δωμάτιό τους στή Σκύδρα, ή σόμπα, τό
θάνει Ενας άπό μάς μετά τήν άπελευθέρωση»2.
κρεβάτι, λίγα βιβλία. ’Εκεί μέσα άμέτρητες συζητήσεις.
Μάς σύστησε κατόπιν ό βιβλιοπώλης, τό χαρήκαμε, πέ Γιά χίλια δύο: ’Εποχές, Τέχνες, 'Ιστορίες, ματώματα σύγ- ,
ρασα τίς «εξετάσεις» του κι άπό τότε, συχνά πυκνά, μαζί.
χρονα - είναι άτεγκτος μέ τή μεταφυσική -, yià τόν Ρήγα
Βελεστινλή έπιμένει καί γιά τά όράματα τών ειρηνόφιλων
ωρίς νωρίς καταλάβαινες μέ ποιόν είχες νά κάνεις. Πι («άχ! καί νά ήμέρευεν αύτός ό τόπος!»3) "Αγρα καί Ζλατάν.
στός φίλος καί σφοδρός πολέμιος τών άντιπάλων του, οί Μετά γιά τά «κοράκια» καί τούς άπαγχονισμούς. Δάγκωνε
συμβατικότητες τόν έτσάκιζαν, ήξερε νά σιωπά καί γνώριζε
καί. τά χείλη του.

Ο
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'Ο εκπαιδευτικός του κύκλος σέ ’κείνα τά μέρη (Σωτήρα,
Σεβαστειανά, Πετριά, Μαυροθούνι) πάει πρός τό τέλος. Εί
ναι ό καιρός πού μέσα του ώριμάζει τό συγγραφικό του πρό
βλημα, κάτι «σά Δευτέρα Παρουσία.»* - καί τό χρέος. « ’Α πό
τότε άναρωτήθηκα πολλές πολλές φορές αν είναι σωστό νά εκθέ
τει κανείς τόν εαυτό του στην αδιακρισία, τήν αφέλεια μερικών
δήθεν ευαίσθητων,..., &ν διαφέρει από ιεροσυλία ή αφορμή γιά
φιλολογία μέσα στό χώρο δπου βρίσκονται τά άγια τών άγιων
τής ανθρωπότητας. Ύστερα σκέφτομαι πώς όσο νά ’ναι θά βρε
θούν γνήσιες ψυχές πού θ’ άφήσουν ένα ζεστό δάκρυ νά στάξει
στή γή - κι ένας άνθρωπος πού δακρύζει από "φιλότητα βροτών”
είναι ένα ανθρώπινο κέρδος»*.

Μάθημα θαρρώ καί άπάντηση γιά τό έκνευριστικό, άφελές
καί άδόκιμο ερώτημα κάθε άλλήθωρης προσέγγισης σήμερα:
- Καί γιατί δέν είναι γνωστός ό "Ομηρος Πέλλας;

υπερπηδά τό χάσμα τού θανάτου καί δημιουργεί τή δυνατότητα
μιάς συνέχειας, τήν έπ ’ άπειρο συνέχεια τής ελπίδας», ή γυναίκα

στό Χαρμάνκιοϊ ό Κωστάκης καί ό Άβραμάκος είναι οί
άπαραίτητες ελπίδες γιά τή μεγάλη άναμέτρηση καί τό γυρι
σμό9. «Νοιώθω ντροπή γιατί απελπίστηκα τό πρωί»10. Ζωής
άνάμεσα καί θανάτου, πέραν τού κόσμου αύτοΰ καί τού κό
σμου αύτοΰ ταυτόχρονα, ιδού τό πρόσωπο τού μέλλοντος:
«Φίλε μου μακρινέ, σ ’ άγαπάω πολύ. ’Ήθελα νάβανες τ ’ αύτί σου
τούτη τήν ώρα πάνω στό κοκκαλιάρικο στήθος μου. Μπορεί ν'
ακόυες τόν τριγμό τών οστών πού μόνο μάς έμειναν, μπορεί ν’
άκουες τόν ψίθυρο τής φυματίωσης στά πνευμόνια μας, θ ’ ακόυες
όμως άκόμα πιό δυνατά απ’ όλα τούτα, τό χτύπο τής καρδιάς μας
γιά σένα, γιά σάς όλους πού θάρθετε. Σ ’ αγαπώ πιό πολύ άπό τήν
τωρινή μου ζωή, πού δέν ξέρω τί θάξιζε χωρίς εσένα»11. Καί
δώθε: «πόσο τρομερό είναι τούτο τό τίποτα. Πόσο τρομερό είναι
τό απόλυτο άδύνατο»12.

ίγο άργότερα κυκλοφορεί τό Stalag, κάποιες χαρές καί
^ ^ ^ κ ά π ο ια μηνύματα, ό θάνατος καί ή ταφή του στή Σκύδρα
- τή μάχη αυτήν δέν κατάφερε νά κερδίσει. Γρήγορα έβαλε ή
γυναίκα του τή διπλή βέρα στό δάχτυλό της.
'Ο «Γιαννόπουλος Όδυσσεύς τού Δημητρίου, άριστος, φιλό
σοφος τής ζωής, δημοτικιστής, άξιος κρατικής υποτροφίας»6,

είναι περιποιημένος καλά. "Ελαβε τήν «κρατικήν ύποτροφίαν» καί άπό τούς Γερμανούς καί άπό τούς γαλαζοαίματους
συμπατριώτες του.
Είτε σάν ’Οδυσσεύς Γιαννόπουλος
είτε σάν "Ομηρος Πέλλας
κινδύνευε πάντα στή ζωή του.
τά κείμενά του ό "Ομηρος Πέλλας παλεύει, κινητο
ποιώντας τό σύμπαν, άσίγαστα. Καί έκεί δπου ή επιλε
γμένη φωνή τών πραγμάτων έκφράζει μόνο έκεϊνα. Καί ’κεΐ
πού ό λόγος δραστικός άμεσα πάλλεται άπό συγκίνηση καί
προσδοκία. Σέ κάθε του βήμα οίκοδομεί τό «ώραϊον» καί τό
«άγαθόν», ό Πέλλας δέν έχει συχνά έρωτήματα, οί «Μοι
ραίοι» τού Βάρναλη είναι Ιστορία παρωχημένη, μιας άλλης
έποχής, δέν ρωτά γιά τίς κακοδαιμονίες τής συνεχιζόμενης
Άπό τίς καλές ώρες τον "Ομηρου Πέλλα, μέ τή γυναίκα τον Φιφή, στις παι
κακοκαιρίας, γνωρίζει τήν προέλευση, έδώ καί ή άρράγιστη
δικές κατασκηνώσεις Σωτήρας.
πίστη τών ιδεολογικών του προβληματισμών, οδυνηρή
προσωπική βίωση καί στερνά ή έκφραση. ('Η ουσία τού έρ
ύγχρονο έπος τό Stalag καί σίδερο μασίφ ή μνήμη του
γου του θά ’ταν διαφορετική άν ήταν άνθρωπος άλλος; Νο
άνακαλεϊται άπό τή λησμονιά «γιατί άν πρέπει νά ξεχάσουμε πώς νά ξεχάσουμε»13, κάθε πού άντικρύζει τά μεγάλα
μίζω ναί).
’Ακολουθεί τήν κοινή μοίρα «ταχτοποιηθήκαμε στοάς θαλά παιδικά μάτια καί τόν καθημερινόν άρτο:
- «Φιφή,έχουμε ψωμί,ψωμάκι ρέ!»,καί τό φιλούσε. Τέκνο
μους. Καλοί πιό μαζεμένοι άπό τού Bathorn μέ κρεβάτια τριπλά,
τής οργής καί τής άνάγκης ό Πέλλας (πού διάλο βρήκε τή
επάλληλα. Τά βαφτίσαμε τριώροφα. ”Εστρωσα στόν τρίτο όροφο
λίρα δώρο στό γάμο τού Βέσκα;), γνώριζε τίς άναγκαιότητες
- οί νέοι ανεβαίνουμε ψηλά, τά χαμηλά τ’ αφήνουμε γιά τούς πιό
τής ζωής γιά τήν άξιοπρέπειά της - καί μόνο. 'Η κατεύθυνσή
ήλικιωμένους πού θά κουράζονται ν’ Ανέβουν»1.
'Υπογραμμίστε τίς λέξεις «ψηλά» καί «θά κουράζονται ν’ του άπό τά ούράνια στά γήινα, ή φωτιά τού Προμηθέα γιά
άνεβοΰν» - νά ή τάξη τού κόσμου καί τό ήθος τού Ο. Πέλλα τούς θνητούς. 'Ο κοχλίας τής δυστυχίας τών άνθρώπων, βίδα
μέσα στήν κοινή μοίρα πού άκολουθεΐ: «Αισθάνομαι δεμένος πού άνοίγει κλείνει πρός τήν αύτήν κατεύθυνση πάντα: τήν
ψυχική τους έξουδετέρωση, τήν εξαθλίωσή τους καί τόν θά
μαζί τους μ ’ ένα δεσμό πού μόνο όταν πάψει νά χτυπά ή καρδιά
θά χαλαρώσει. Μάς δένει ή υγρασία τού μαγειρείου, τό συρματό
νατο. Τόν θάνατο αύτόν προσπαθεί ν’ άποφύγει καί τόν άρπλεγμα, ή σιωπή τής απέραντης νύχτας, ή ζυγαριά τού ψωμιού κι
νεϊται έπίμονα.

Ο

Ο

ακόμα πιό πολύ μάς δένει τό νεκροταφείο τού δάσους, τ' αναπο
δογυρισμένα μάτια τού Παναγιώτη, τά μπηγμένα στό μπράτσο
μας δάχτυλά του πού πολεμούν νά γαντζωθούν άπό τή ζωή, ό
Πετρόνι, τό γελαστό πρόσωπο τού μπάρμα Χρήστου νεκρού, τά
πρόσωπα τών παιδιών καί τών μαννάδων μας πού θά γίνονται
σκοτεινά όταν συναντιόμαστε στις διηγήσεις μας ζωντανοί καί
νεκροί»6. (Μέσα «στόν άόρατο αίμάτινο τοίχο», πού θά πει

άργότερα).
Μά γιά νά ύπάρχει ό κατακόρυφος ίσκιος τής μάνας του
πρέπει νά ύπάρχει καί ή έλπίδα, άπό τήν άρχή. Δέν έχει
άλλα ενδιάμεσα νά διαλέξει, ή θάνατο ή ζωή. « Ό άνθρωπος

ό θεατρικό του έργο «’Ακριβή» καί τό διήγημά του ό
«γέρο Λιάς» είναι τά μόνα κείμενα τού "Ομηρου Πέλλα,
σφήνα φαρμακερή πού δέρνονται άπό τή φθορά τής ύπαρξης
καί τή συνείδηση τού χρόνου. Κάποτε ή ζωή μοιάζει ρηχό,
καθημερινό νερό. «Μέ τά όνειρα είσαι ή μέ τή ζωή;»1*.
'Η ζωή, δυνατότερη, θά έπικρατήσει καί τότε ή «’Ακριβή»
αύτοκτονεϊ.
«Δέν ξέρω, άλλά όταν άνακαλύψω καμμιά φορά πώς μοΰλειψε
ή έλπίδα, θ’ αύτοκτονήσω»15 δήλωνε κάποτε μουδιασμένος.
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Κρατώντας στά χέρια τά πολύτιμα κουρέλια τών σημειώ
σεων άπό τήν όμηρία του, θά κλειστεί σέ κάποιο άπόμερο
Γοργά ώστόσο,τό άεράκι πάλι θά φυσήξει, ή ελπίδα φου δωμάτιο καί θ’ άποτελειώσει, μέ τό αίμα τής καρδιάς του, τό
σκώνει πανιά. « Ό θάνατος είναι ένα άδειο καί μέσα στό άδειο Stalag VI C, άλλη μιά Ζωή εν Τάφω στά έλληνικά γράμματα
δέν μπορεί νά κινηθεί ούτε ό νοΰς ούτε ή καρδιά»11, ξέρει ν’ (άλλά αυτή χωρίς τό πρόσθετο θολό γυαλί στά μάτια τού
αύτοστερεώνεται άπλά, ή ζωή δέ νοείται χωρίς ελπίδες.
συγγραφέα), ένα ζουδάκι μόνο πού πεινά κι έλπίζει καί βαθιά
έπιθυμεΐ τή ζωή χωρίς φόβο - τό προσωπικό συγγραφικό του
νήμερος τοϋ κόσμου, άπό τό κλαρίνο τής Τζαμάρας χρέος στή μνήμη τού κόσμου. Καί σχεδόν παράλληλα, στή
ώσμε τούς κλασικούς τής μουσικής καί άπό τίς άρχαΐες συγγραφή τους, τά ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ καί ή ΑΚΡΙΒΗ, τό πολύ
τραγωδίες μέχρι τή σύγχρονη εύρωπαϊκή λογοτεχνία, οίβουο ύφος καί ή συντριμμένη αισθητική τους, ψίθυρος σιγα
διασυνδέσεις του μέ τήν άνθρώπινη ίστορία καί τόν άνθρώ- λός στό άφτί τών άνθρώπων, ή άφάνταση κοντινή οικειότητα
πινο πόνο άνά τούς αιώνες, είναι σαφείς. Ή είκόνα τής φά καί επικοινωνία μέ τίς άλήθειες καί τό φώς τής ζωής, παπαλαγγας τών όμήρων περί τό τέλος τού Stalag, δέν διαφέρει διαμαντικός στόν εναγκαλισμό μέ τόν κόσμο καί στό λευκόν
άπό τούς τυφλούς τού ζωγράφου Μπρέγκελ. «Πόσο συγγενείς ήθος, ή συναισθηματική άγωγή τού "Ομηρου Πέλλα είναι
είναι οί βασανισμένοι άνθρωποι! Ένα είναι τό μονοπάτι τοϋ πό
άνθρωποκεντρική καί άγωνιστική έμμεσα κυρίως, ταπεινό
τητες καί πάθη ζωής πού άναλήπτονται καί υπογραμμίζονται
νου...»16.
μετά θάνατον μόνο. « ’Εγώ γράφω σά νάχω κιόλας πεθάνει»20
παληθεύεται ή ζωή καί ή μετριοφροσύνη τού Λόγου στά σημειώνει κάπου, ό ίδιος ένας άριθμός τενεκεδένιος, δέν
έγκατα τού κόσμου-κατόρθωμα σημαντικότατο,πιστεύω. πρόλαβε τήν έξαργύρωση τών ήμερών μας, δέν πρόλαβε
Αύτά σκέφτομαι κάθε πού θυμάμαι τόν Όδυσσέα Γιαννόέκεΐνος νά δει τίς κακότητες, τ’ άδιέξοδα καί τήν άλλοπουλο - "Ομηρο Πέλλα: Τό 1938, δεκαεφτάρης νέος, έχοντας τρίωση τού σημερινού έλληνικοΰ χώρου («Δόν Κιχώτης;
στήν καρδιά του τό μνημολόγιο τής τρυφερής ήλικίας, άπό μπορεί»21, θά όμολογήσει), ό άπόηχος τής «ήρωϊκής έποχής»
τά μέρη τής καταγωγής του - είναι ή Καημένη Γυναίκα - τής έποχής του -, έφτανε ίσα ίσα μέχρι τόν παγερόν Δε
Τριυλλίας -, θά περάσει έκείθεν τού Όλύμπου. Στή Θεσσα κέμβρη, στά 1962, πού πέθανε ό συγγραφέας - μιά συνθετική
λονίκη θά τελειώσει τήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία καί θά το πνευματική προσωπικότητα, ένας «έπικίνδυνα» ώραϊος άν
ποθετηθεί νωρίς, δάσκαλος στό χωριό Σωτήρα τής ’Έδεσσας. θρωπος.
Σέ λίγο θά ηχήσουν οί σειρήνες τού δεύτερου παγκοσμίου
«Ήμουνα, λέει, ένα μάθημα κάθε ώρα. 'Ικανοποιήθηκα πολέμου καί στόν τόπο μας.
εγωισμός; ικανοποίηση δίκαιη; Δέν ξέρω. ’Εκείνο πού ξέρω είναι
"Ηδη διαγράφτηκαν οί θαθειές συντεταγμένες τού βίου πώς τίποτα άπ’ δ,τι μπορούσα νά κάνω δέν τό άφησα»22.
του, γιά ’κείνον προσωπικά «πείνα, άϋπνία, κούραση, άπλυσιά,
βομβαρδισμοί, κρύο καί ματσούκι»19, γιά μάς: ό μικρόκοσμος
«Μακρινέ μου φίλε μ ’ άικοΰς»23;
τής γενέτειρας μέ τήν άγροτοοικονομική της παράδοση, τό
Ή φωνή του άπό τό μακρινό - άνύπαρκτο; - μέλλον,
χώμα, οί κάμποι, τά βουνά καί οί άνθρωποι τής Μακεδονίας, στήνει άφτί ν’ άκούσει τήν άπόκριση.
ό πόλεμος. Κατόπιν οί άστραπές τής έλληνικής αντίστασης,
’Αθήνα, Μάιος- Ιούνιος 1980
ή γνωριμία μέ τά γερμανικά στρατόπεδα θανάτων, οί μετα
πολεμικές τραγωδίες έδώ - ένα κατεξοχήν Ιστορικό
Σημειώσεις
πρόσωπο ό συγγραφέας "Ομηρος Πέλλας, στό κέντρο τού
1,2,5,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23: Άπό τό STALAG (μέ τήν
ευκαιρία, τό συγγραφικό έργο τοϋ "Ομηρον Πέλλα είναι: STALAG VI C, τά
τυφώνα, κι αύτός, έπί μιά όλόκληρη δεκαετία.
ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, τό άνέκόοτο θεατρικό έργο ΑΚΡΙΒΗ, οί ΟΜΙΛΙΕΣ γιά τούς
Ρομαντική φύση, έτοιμος νά συμμετάσχει περνώντας μέσα
Κάλβο, Σολωμό, Παλαμά, Παπαόιαμάντη, τό Δημοτικό τραγούδι - έπίσης
στήν εποχή του, θά επιστρέφει, στό τέλος, σημαδεμένος
άνέκόοτα -, ΓΡΑΜΜΑΤΑ πρός τή γυναίκα τον καί τούς φίλους του. Ακόμη
(μέσα-έξω) πάλι στό χώρο γύρω άπό τήν ’Έδεσσα, παρέα μέ
δοκιμές ποιημάτων, παιδαγωγικά κείμενα, μιά δυό μπροσούρες.
3. ‘Από τό κείμενο τής Πηνελόπης Δέλτα.
τόν Σάββα Χρυσοχοίδη καί τόν Παύλο Χαρτοματζίδη, δά
4. Α πό τό γράμμα στή γυναίκα του, λίγο πριν γράφει τό χρονικό τής όμησκαλος στή γωνιά, τιμωρία καί κλέος άνώνυμο πού άποφασίρίας.
ζει κάποτε νά γράψει γιά τά βάσανα τών άνθρώπων, τά βά
6. Χαρακτηρισμός στό μαθητολόγιο τον Γυμνασιάρχη τον.
σανά του.
14. Α πό τήν « ’Ακριβή».
«Κάτι φορές είχα τήν αίσθηση πώς μοΰριχναν απάνω χώματα,
χώματα πολλά, λάσπες καί άνατρίχιαζα»16.
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Δυό γραμμές
στη «Νέα Δημοκρατία»
Του Πέτρου Εύθυμίου
Τό 8ο Περιφερειακό Συνέδριο τής «Νέας Δημοκρα
τίας» είχε θεωρηθεί σάν σημαντική εύκαιρία γιά τή
διερεύνηση τών έξελίξεων στό κυβερνητικό κόμμα,
μετά τήν έκλογή τού κ. Καραμανλή στό προεδρικό
άξίωμα καί τήν ανάδειξη τού κ. Ράλλη στήν όρχηγία
τού κόμματος καί στήν πρωθυπουργία. Ή οριακή
διαφορά ψήφων τού κ. Ράλλη από τόν κ. Άβέρωφ, ή
άρνηση Άβέρωφ νά άποδεχθεί τήν άντιπροεδρία, ή
έμμονή του στή διατήρηση τού Ύπ. Έθν. Άμύνης, καί
άλλες μικροενδείξεις «κλίματος», όπως ή περίπτωση
Βαρβιτσιώτη, δημιούργησαν, άπό τις πρώτες μέρες,
τήν έντύπωση ότι γιά τόν κ. Άβέρωφ δέν «έχει κλεί
σει» τό θέμα τής άρχηγιας, καί ότι έπιδιώκει τή συν
τήρηση μιας έκκρεμότητας γύρω άπ’ αύτό τό θέμα
(καί άλλα πολλά, βέβαια...).
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, ή συγκέντρωση 500 περί
που έκπροσώπων τών Οργανώσεων της
Φωκίδας - Βοιωτίας - Ευρυτανίας - Φθιώτι
δας - Εύβοιας, θά 'δίνε τήν εύκαιρία, σέ
όλες τις τάσεις τής «Νέας Δημοκρατίας»,
νά σφυγμομετρήσουν τήν άπήχηση τών τε
λευταίων έξελίξεων στό - κατά τεκμήριο πιό ευαισθητοποιημένο τμήμα τήςκομματικής-λα'ίκής βάσης.
ΕΤΣΙ, τό 8ο Περιφερειακό Συνέδριο είχε
έξ άρχής ξεπεράσει τό τυπικό καί τοπικό
πλαίσιό του καί μετατράπηκε σέ χώρο δο
κιμασίας καί δοκιμής, θέσεων, προσώπων
καί πολιτικών τακτικών, στά πλαίσια όχι
μόνο - όπως φάνηκε τελικά - τής «Νέας
Δημοκρατίας», άλλά τού συνολικού φά
σματος τών πολιτικών δυνάμεων τής Δε-
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ξιάς. Καί πράγματι, αν στή Θεσσαλονίκη εί
χαν διαγραφτεί οί βασικές τάσεις τού χώ
ρου, έδώ πιά άναπτύχθηκαν διάφανα στό
σύνολό τους, καί έκφράστηκαν μέ τή με
γαλύτερη δυνατή σαφήνεια.
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ τού Συνέδριου ήταν οι
τρεις βασικές πολιτικές όμιλίες: τού κ.
Ράλλη τό Σάββατο τό πρωί, τού κ. Άβέρωφ
τό πρωί τής έπόμενης μέρας καί τού κ.
Στεφανόπουλου πού «έκλεισε» καί τό Συ
νέδριο. Μέσα σέ αυτές - καί άπ’ αυτές διαγράφονται μέ σαφήνεια καί καθαρότητα
«οί θέσεις», καί «οί άντιθέσεις», τού χώ
ρου, χωρίς όμως νά είναι όρατές «οί συν
θέσεις». Παράλληλα, βέβαια, τόνο, χρώμα
καί ένδείξεις έδωσαν διάφορα περιστατικά
τού διήμερου πού, ώς συνήθως, κατα
γράφτηκαν σέ μεγάλη έκταση καί μέ γαρ
γαλιστικές λεπτομέρειες άπό τήν ήμερήσιο
τύπο.
ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ συμπέρασμα άπό τό σύ
νολο τών διεργασιών τού διήμερου είναι
πώς οί δυό κυρίαρχες τάσεις τής «Νέας
Δημοκρατίας», όπως αύτές έκφράζονται άπό τούς κ.κ. Ράλλη καί Άβέρωφ,
διαφοροποιούνται, όλο καί περισσότε
ρο, καί άποκτούν χαρακτήρα όχι μόνο
«ιδεολογικών» άποκλίσεων, άλλά μιας
ριζικά άντιτιθέμενης, σέ θέματα άποφασιστικής σημασίας, πολιτικής λογι
κής. Ό τ ι οί διαφοροποιήσεις καί οί
άντιθέσεις αύτές ένδέχεται νά άποδειχθεί άδύνατο νά συστεγάζονται καί νά
συνυπάρχουν στό σχήμα τής «Νέας
Δημοκρατίας». Καί ότι ό κ. Άβέρω φ , μέ
τήν όμιλία του καί τόν τρόπο, γενικά,
τών ένεργειών του, έχει θέσει τίς βά
σεις γιά μιά άνεξάρτητη πολιτική του
πορεία, μέ πιθανή έκβασή της άκόμα
καί τή διάσπαση τής «Νέας Δημοκρα
τίας».
Η ΟΜΙΛΙΑ τού κ. Ράλλη, ήταν άλλη μιά
έπικύρωση τής προσπάθειας πού καταβά

λ ει νά πολιτικοποιήσει τήν πολιτική τής
παράταξής του, «νά έπιβάλει κάποιο πολι
τικό ήθος, νά χαράξει κάποια πολιτικά
πλαίσια στή δράση τού κόμματος», όπως
ήδη σωστά είχε έπισημάνει τό ΑΝΤΙ (8λ.
άρθρο τού Χρ. Κυριαζήστότχ149),γιά τήν
έπιλογή τακτικής τού πρωθυπουργού άπό
τό Συνέδριο τής Θεσσαλονίκης.
ΥΠ ΕΡΑΣΠ ΙΣΕ τήν ιδεολογία τού «ριζο
σπαστικού φιλελευθερισμού» καί θεμε
λίωσε τήν όλη τακτική του στήν πολιτική
«κληρονομιά» πού άφησε ό κ. Καραμανλής
στήν παράταξη. Άπ έφ υγε τήν εύθεία κρι
τική στά κόμματα τής Αντιπολίτευσης (τή
μοναδική αιχμή πού ύπήρχε στό γραπτό
κείμενο δέν τήν έκφώνησε τελικά), έμμένοντας ιδιαίτερα στή διατήρηση τού
«ήπιου πολιτικού κλίματος». Είναι δέ πολ
λαπλά άποκαλυπτικό τό γεγονός ότι τό κύ
ριο άρθρο τής «Βραδυνής» (Δευτέρα
16/6), άναφέρει ώς έξαιρετικής σημασίας
τήν παράγραφο αύτή τού λόγου, τήν όποια
καί παραθέτει ώς έκφωνηθείσα... Ζήτησε,
τέλος, ό κ. Ράλλης ένταση τής κομματικής
δουλειάς καί άνοιξε καί έκλεισε τό λόγο
του μέ τήν ύπόμνηση τών έκλογών, πού
πρέπει νά άποτελέσουν νέα νίκη τής παρά
ταξής του, τονίζοντας ότι ή έφαρμογή αύτής τής τακτικής πού έξήγγειλε θά προ
σπορίσει νέα ώφέλη, άπό τό χώρο τού Κέν
τρου... Στό ίδιο μοτίβο,άλλωστε,κινήθηκαν
τήν πρώτη μέρα οί κ.κ. Παπακωνσταντίνου,
Παπασπύρου καί Καλλίας.
ΠΑΡΟΛΑ ΑΥΤΑ, πάνω άπό τήν πρώτη
ήμέρα τού Συνέδριου έπλανάτο τό φάσμα
τής έπόμενης. Ό κ. Άβέρωφ είχε άποφύγει
νά καταθέσει τό κείμενο τού λόγου του
στό Προεδρείο, μέ τήν έκπληκτική διευ
κρίνιση ότι θά τού τόν έφερναν άπό τήν...
'Αθήνα, όπως πράγματι ό λόγος του «ήρ
θε», λίγη μόλις ώρα πρίν τόν έκφωνήσει. Ό
σιβυλλικός τίτλος έκρυβε 'ένα πολύ εύ
γλωττο κείμενο: οί «θέσεις - άντιθέσεις,
έλληνικές συνθέσεις» ύπήρξαν πράγματι οί

προσεκτικής μελέτης καί ψύχραιμης σκέ
ψης κατέληξα στά συμπεράσματα μου πού
είναι άνησυχητικά». Καί ή ούσία αύτών τών
συμπερασμάτων είναι ή διαπίστωση δτι σή
μερα δέν ύπάρχει ή δυνατότητα όμαλής
έναλλαγής στήν έξουσία γιατί, έκτος τής
«Νέας Δημοκρατίας», στήν πολιτική κονί
στρα «καιροφυλακτεί ό μεγάλος κίνδυνος,
άψ’ ένός τής άνατροπής τού καθεστώτος
πού άντιπροσωπεύει γιά τούς "Ελληνες τά
ιερά καί τά όσια» καί άφ’ έτέρου «ή κατο
χύρωση ένός άγνωστου καθεστώτος μέ
άνώμαλα μέσα», «ένα ακαθόριστο ήμιμαρξιστικό καί 'ίσως άντιδημοκρατικό καθε
στώς» ή στήριξη μιας νέας έξουσίας «μέ
δυναμικούς μηχανισμούς». Τόν μεγάλο αύτό κίνδυνο τόν άντιπροσωπεύουν τό ΠΑ
ΣΟΚ καί τό ΚΚΕ. Είναι, βέβαια, χαρακτηρι
στικό δτι οϋτε μιά λέξη τού λόγου δέν
άφοροϋσε στό ΚΚΕ, καί άκόμα καί οί «μαυροσκούφηδες μέ τό κόκκινο άστέρι» χρεώ
θηκαν στό ΠΑΣΟΚ..
ΟΛΗ αύτή ή συλλογιστική ήταν ή πιό
άπροκάλυπτη άπόρριψη τής θέσης Ράλλη
γιά όμαλή έναλλαγή στήν έξουσία, μέ ταυ
τόχρονη άνάκληση τής κινδυνολογίας:
«έάν έτίθετο σήμερα θέμα έναλλαγής...
διάδοχος τής «"Νέας Δημοκρατίας^θάήταν
τό πιθανό χάος».

Ο κ .Ρ ά λ λ η ς φβρα ΐή ν κονκάρδα
-ϊ^ς "Νέας Δημοκρατίας"
θέσεις τοϋ κ. Άβέρωφ, οί άντιθέσεις του
μέ τόν κ. Ράλλη, καί ή ύπόδειξη των μελ
λοντικών του δραμάτων γιά τσαρουχοφόρες «έλληνικές συνθέσεις».
Ο ΛΟΓΟΣ τοϋ κ. Άβέρωφ ήταν:
• Μιά έμμεση, άλλά όσο σαφέστερη
έπέτρεπε ό χώρος, άρνηση έπικύρωσης
της έκλογής τοϋ κ. Ράλλη ώς άρχηγοϋ τής
Νέας Δημοκρατίας.
• Μιά ριζική άρνηση τής ιδεολογίας τοϋ
«ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού».
• Μιά σαφής άνεξαρτοποίηση άπό τήν
Καραμανλική «κληρονομιά» τής παράτα

ξης-

• Μιά διαφορετική πολιτική «πλατφόρ
μα» πού όριοθετεϊ καί διαφορετική πολι
τική πρακτική.
• Ή άναβίωση ένός ίδεοληπτικοϋ άμαλγάματος, δπου «Μεγάλη Ιδ έα » , Βενιζέλος, Γεώργιος Παπανδρέου, μαυροσκούφηδες τοϋ 'Άρη, νεκροί έθνικόφρονες,
σφαγείς κομμουνιστές, συκοφάντες άριστεροί, τά χίλια πρόσωπα τοϋ Μαρξισμού,
ή έπαναστατική καί έκ τακτικής μεταρρυθμιστική πολιτική τού ΠΑΣΟΚ, δλα αυτά καί
άλλα πολλά, καλούν τούς έθνικόφρονες σέ
νέα έγερση, «νά ξεσπαθώσουμε δλοι γιά τή
νίκη», «μέ τό πάλα καί μέ τό πέννα»,δπως
Κολοκωτρονέικα άνέκραξε.
• Ή άνάπτυξη μιάς πολιτικής συλλογι
στικής, πού δέν άφορά μόνο τό χώρο τής
«Νέας Δημοκρατίας», άλλά άποτελεί μιά
πολιτική πρόταση γιά τό σύνολο τών δυνά
μεων τής Δεξιάς, μέ σαφέστατη τήν κα
τεύθυνσή της στό χώρο καί τής Α κροδε
ξιάς καί τοϋ χουντοθασιλισμοϋ.
• Ή ούσιαστική αύτοϋπόδειξή του ώς
τοϋ πρώτου σταυροφόρου αύτών τών νέων
άγώνων, στήν άναγκαιότητα τών όποιων
τόν όδήγησε «ή μελέτη τής Ιστορίας καί ή
πείρα τοϋ πολυκύμαντου βίου» του.»
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΡΑ καί πιό συγκεκριμένα:
Άρνήθηκε τή σκοπιμότητα τής τακτικής
τού «ήπιου κλίματος», γιατί, «κατόπιν

«Ό κίνδυνος είναι μεγάλος καί προφα
νής», είπε ό κ. Άβέρωφ. Ά λλά θά νική
σουμε «άντλώντας άκατανίκητη δύναμη
άπό τή λαϊκή βούληση». Γιά νά έπιτευχθεί ή
νίκη αύτή, χρειάζεται:
«Πρώτον: ή έθνική προοδευτική παρά
ταξή μας νά δημιουργήσει όποια ένότητα
χρειάζεται, όποιες συνθήκες χρειάζονται
γιά νά μήν ύπάρξει άπώλεια δυνάμεων...
γιά νά υπάρξει έπανάκτηση παραπλανημέ
νων». (οί ύπογραμμίσεις δικές μας). Καί
δεύτερο είναι «νά ξεσπαθώσουμε όλοι μας
γιά τή νίκη», «πεισματική διαφώτιση», έργασία, πού «ούτε κάν ή όργάνωση τοϋ κόμ
ματός μας άρκεϊ» νά διεκπεραιώσει. Όμω ς,
κάθε τέτοια σταυροφορία χρειάζεται καί
άντάξια ήγεσία. Καί σέ μιά μέ λογοτεχνική
μαεστρία καί κουτσοβλάχικη πονηριά συν
τεταγμένη παράγραφο, μέ πληθυντικό με
γαλοπρέπειας, δηλώνει: «'Εμείς τή σκέψη
τήν έχουμε χορτάτη... άπό θεμελιωμένες
όσο καί άνησυχητικές άμφιβολίες γιά όρισμένους άντιπάλους... άπό άκλόνητες πε
ποιθήσεις γιά τούς στόχους. Ποιές είναι οί
πεποιθήσεις μας δέν είναι άνάγκη νά τό
πώ... βγαίνει σαφώς άπό όσα είπα προη
γουμένως, βγαίνει σαφέστερα άπό ένα
όλόκληρο βίο, άδιάκοπα έλληνικό, αδιά
κοπα δημοκρατικό. Καί σέ τούτον τόν τόπο,
ό ένας γνωρίζει τόν άλλον».
ΕΥΤΥΧΩ Σ πού φαίνεται πιά νά έγνώρισαν
πολλοί τόν κ. Άβέρω φ ... Γιατί, άνεξάρτητα
άπ’ τίς προθέσεις του, άνεξάρτητα άπ’ τά
χειροκροτήματα καί τά σφυρίγματα τής
«κλάκας» πού κατέφθασε ξαφνικά τήν Κυ
ριακή τό πρωί, ό κ. Άβέρω φ, μάλλον όλισθαίνει διαρκώς στίς άπελπισμένες κινή
σεις μιάς διαρκώς συρρικνούμενης μειο
ψηφίας.
ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ τού έσωκομματικοϋ
άγώνα δλο καί γίνονται στενότερα γιά τή
διατήρηση άρχηγικών έκκρεμοτήτων.
• Πρίν άπ’ δλα ό κ. Άβέρω φ , καθώς
άποκόπτεται δλο καί περισσότερο άπό τήν
Καραμανλική «κληρονομιά», άπομονώνεται
άπό ένα όλόκληρο πλέγμα παραγόντων,
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ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ

διασυνδέσεων καί προσώπων πού έχουν
άποφασιστικό βάρος - καί όχι μόνο μέσα
στή «Νέα Δημοκρατία», αλλά καί ατούς
'ίδιους τούς δυναμικούς μηχανισμούς τής
έξουσίας.
• Ταυτόχρονα, ή άπαξ κερδηθείσα άνάδ ειξη το ύ κ, Ράλλη στήν άρχηγία τού κόμ
ματος καί στήν πρωθυπουργία, δημιουργεί
ένα άποφασιστικό δεδομένο σέ άλυσίδα
στελεχών, όλων τών έπιπέδων, ώς πρός τή
διατήρηση τών προσβάσεων καί τών διευ
κολύνσεων τής έξουσίας.
• Ή ιστορία όλων τών μέχρι τώρα κομ
ματικών διασπάσεων, όπου ήδη μιά τάση
έχει είς βάρος της μειοψηφικά δεδομένα,
δείχνει πώς συζητιέταιάπό πολλούς, έπιθυμιέται άπό άρκετούς, άποφασίζεται άπό
λίγους, τήν πραγματοποιούν άκόμα λιγότεροι, πού συρρικνώνονται στό τέλος μέ
χρι διαλύσεως.
Β ΕΒΑ ΙΑ , τά έρείσματα τού κ. Άβέρωφ
δέν είναι λίγα μέσα στό κόμμα. Δέν πρέπει
όμως νά ξεχνά κανείς πώς τά κυρίως κέν
τρα δύναμης, στά άποΐα καί στηρίζεται, δέν
είναι τόσο τά κομματικά. Είναι ή Αμερικά
νικη ύποστήριξη, είναι ένας βαθμός έπιρροής στή δομή τού Στρατού, είναι οί σοβα
ρές προσβάσεις του στά συγκροτήματα
τού τύπου, είναι, τέλος, μιά σοβαρή όμάδα
συμφερόντων τής οικονομικής όλιγαρχίας,
πού δέν καλύπτεται άπό τήν πολιτική τών
Ράλλη-Μητσοτάκη, καί πού άνοικτά προω
θεί τίς έπιδιώξεις τού κ. Άβέρωφ.
ΓΓ ΑΥΤΟΥΣ τούς λόγους είναι ιδιαίτερα
δύσκολο νά προβλέψει κανείς τίς μορφές
καί τήν πιθανή έκβαση αύτής τής άνοιχτής
έσωκομματικής σύγκρουσης. Άλλω στε,
έπηρεάζεται άπό πλέγμα όλόκληρο μετα
βλητών παραγόντων, πού ένδεχομένως θά
παραλάσσουν τίς άποφασισμένες τακτικές
ή θά άναδείχνουν νέα πεδία τριβής.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ρόλο, γιά παράδειγμα, θά
παίξει ή στάση τού ΠΑΣΟΚ καί δευτερευόντως τού Κ Κ Ε, έναντι τής κυβέρνησης
Ράλλη. Ά ν παραταθεί ή πίστωση χρόνου
πού σαφώς τής δόθηκε στά πρώτα βήματά
της, άν αυτό μεταφραστεί καί σέ μιά έλ
λειψη κοινωνικών έντάσεων τό χειμώνα,
είναι φανερό πώς θά δυσκολευτεί τό παι
χνίδι τού κ. Άβέρωφ. .
ΟΠΩΣ είναι τό ίδιο πιθανό, νά έπιλέξει ό
κ. Άβέρωφ μιά πολιτική έσωτερικής φθοΙΣΤΟΡΙΑ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ

Η ΑΛΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΙ

ΑΛΛΑ ΡΕΜΠΕΤΙΚΑ

ΙΠΠΑΛΕΚΤΡΥΩΝ

ΙΠ Π Α ΛΕΚΤΡΥΠ Ν
Δογάνη 99 τηλ. 4617948
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Σόλωνος 116, τηλ. 36.19.724
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ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΕΛΤΣΕΡ Τό Αναρχικό
Κίνημα στήν Κίνα
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ‘75 Εργατική Εξου
σία ή Κρατικός Καπιταλισμός;
ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΕΛΤΣΕΡ Αντίσταση δί
χως Σύνορα: Τό Επαναστατικό Κί
νημα στήν Εύρώπη (1946-76)
ΝΕΤΣΑΓΙΕΦ Ή Κατήχηση τού Ε π α 
ναστάτη
ΑΜΠΕΛ ΠΑΖ Ντουρρούτι - Ή Κοι
νωνική Επανάσταση στήν Ισπανία
(1896-1933) τόμος Α'
ΑΜΠΕΛ ΠΑΖ Ντουρρούτι - Ή Κοι
νωνική Επανάσταση στήν Ισπανία
(1933-1936) τόμος Β'
ΝΤΑΝΙΕΛ ΓΚΕΡΕΝ Ό Αναρχισμός
ΟΙ «ΙΖΒΕΣΤΙΕΣ» τής ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ
(Ή Ε ξέγ ερ σ η τής Κροστάνδης).

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Κιάφας 3, ’Αθήνα, τηλ. 3639980

ράς τής κυβέρνησης, πού πρώτη νύξη
έκανε πάλι στό συνέδριο, άταν διαπίστωνε
άτι «τελευταία ύποσταθμίστηκε γενικά ή
’Ανώτατη έκπαίδευση», (πράγμα πού άποτελούσε, άλλωστε, καί εύθεία βολή κατά
τού κ. Ράλλη καί τής έκπαιδευτικής μεταρ
ρύθμισης πού ύπήρξε εισηγητής της).
ΕΝΑ δυνατό «μοντέλο» θά ήταν, γιά
παράδειγμα, ή δημιουργία μιάς έσω
κομματικής - καί κυβερνητικής κρίσης άν γιά κάποιο σημαντικό - καί ένδεχο
μένως άντιδημοφιλές μέτρο ή θέμα ζητούσε σύγκληση τής κοινοβουλευτι
κής όμάδας, συζήτηση, ψηφοφορία κλπ.
ΜΠΟΡΕΙ καί νά έξαναγκαστεΐ άπό τά
πράγματα νά παραμείνει στό κόμμα, καρα
δοκώντας γιά μιά έκλογική ήττα πού θά
τού «ξανανοίξει» τό δρόμο. Εκλογική ήτ
τα, βέβαια, στήν όποια θά έχει τουλάχι
στον έξ άντικειμένου συμβάλλει, έφόσον
διατηρεί τήν πολιτική φθοράς...
ΠΑΝΤΩΣ, τά άρια τής έσωκομματικής
έπιρροής τού κ. ’Αβέρωφ, τά έθεσε ό έπίσης σφοδρά άντικομμουνιστής, βαθιά άνησυχών άντι-πασοκικός Στεφανόπουλος. Ό
όποιος, στήν όμιλία του στό κλείσιμο τού
συνέδριου, έπέδειξε έξαιρετικές ικανότη
τες ισορροπιστή, κεντώντας τό λόγο του
«στό καρφί καί στό πέταλο». Κάλυψε σχε
δόν σέ άλα τά «ιδεολογικά» σημεία τόν κ.
Άβέρωφ, ύπερακοντίζοντάς τον μάλιστα
σέ όρισμένες περιπτώσεις. “Εθεσε, άμως,
όλες αύτές τίς «πτήσεις» στήν ύπηρεσία
.τής παρούσας ήγεσίας καί κυρίαρχης πολι
τικής τακτικής, πού φρόντισε πάντως νά τή
σχετικοποιήσει: «νά ύπηρετήσουμε τό ήπιο
πολιτικό κλίμα, τό όποιο έχει θέσει ό άρχηγός μας ώς βασική μας κατεύθυνση αυτό
τόν καιρό».

Η ΣΤΑΣΗ Στεφανόπουλου είναι ένδεχο
μένως άντιπροσωπευτική μιάς όλόκληρης
κατηγορίας στελεχών, πού πλειοψηφούσαν
καί στό Συνέδριο. Εκείνων, δηλαδή, πού
διατηρούν μέν τά άνακλαστικά ένός παρα
δοσιακού άντικομμουνισμού καί τής κινδυνογολικής ρητορικής, άλλά δέν προσδιορί
ζουν τήν πολιτική τους συμπεριφορά άπό
αύτό καί μόνο τόν παράγοντα. Μόνο έτσι,
ίσως, μπορεί νά έξηγηθεί τό φαινόμενο άτι
άνθρωποι πού ένθουσιάστηκαν άπ τό λόγο
τού κ. Άβέρω φ, συμφωνούσαν καί μέ τόν
κ. Ράλλη καί χειροκροτούσαν τόν κ. Στεφανόπουλο μέ ένθαρρυντική μανία.
ΓΕΝ ΙΚΟ ΤΕΡΑ, πάντως, τό Συνέδριο δέν
έδωσε κάποια συγκεκριμένη λαβή ή έν
δειξη γιά τήν άπήχηση άλων αύτών τών
ιδεολογικοπολιτικών συγκρούσεων στήν
όργανωμένη βάση - ατούς συνέδρους. Κι
αύτό γιατί, σέ αύτά τά περιφερειακά συ
νέδρια, δέν ύπάρχει όποιαδήποτε μορφή
συζήτησης πού νά καταλήγει σέ κάποια δε
σμευτική άπόφασή μετά άπό ψηφοφορία,
έτσι ώστε νά μπορεί νά διαγνώσει κανείς
τήν πραγματική άπήχηση τών τάσεων καί
κατευθύνσεων. Αντίθετα, ή διαδικασία
έχει προνοηθεί έτσι, ώστε τό πρακτικό
άποτέλεσμα νά είναι ή μετατροπή τού Σ υ 
νέδριου σέ «όντά» αιτημάτων πρός τόν Βεζύρη... έλάχιστοι άπό τούς «έλευθέρως
όμιλούντας» συνέδρους άναφέρθηκαν σέ
θέματα στρατηγικού ή έστω τακτικού χα
ρακτήρα τής κομματικής πρακτικής, σέ
προβλήματα ιδεολογίας ή κάποιας άλλης
πολιτικής όπτικής. Ή συνηθισμένη περί
πτωση είναι ή έπανάληψη τών, γενικού χα
ρακτήρα, έπικλήσεων γιά «όργανωτική

δουλειά», κλπ., πού συνδέεται πάντα μέ
τήν «ταμπακιέρα», πού μπορεί νά περιλαμ
βάνει άπό διευκρινίσεις των «άρμοδίων»
ύπουργών σέ προβλήματα τοπικών... έράνων γιά προτομές ηρώων (!) μέχρι άποχετεύσεις, γέφ υρες, δρόμους, άλλαγή όρίων
νομών, κλπ.
ΜΕΣΑ σ’ αύτή τήν κομματική πραγματι
κότητα ένδεχομένως ό κ. Ράλλης νά άποδειχτεί γιά άλλη μιά φορά πολύ όξυνούστερος καί άποτελεσματικότερος άπό τόν
κ. Άβέρωφ. Γιά τόν πολύ άπλό λόγο ότι ό
κ. Ράλλης (καί άπό τή θέση του, βέβαια, ώς
πρωθυπουργού) καταλαβαίνει πολύ καλύ
τερα, πώς ή κομματική άνοδος ταυτίζεται
μέ τήν κυβερνητική έπιβίωση καί έπιτυχία.
Καί φυσικά, ή άποψή του γιά «ήπιο πολιτικό
κλίμα» δέν είναι άποτέλεσμα «κιοτέματος», όπως ύπαινίχθηκε ό κ. Άβέρωφ. (Σ’
ένα σημείο τού λόγου του τόνισε ότι «πολ
λοί» κιότεψαν στις έπιθέσεις τών άντιπάλων). Είναι μιά έπιλογή κυβερνητικής καί
πολιτικής έδραίωσις, μέ μακροπρόθεσμο
χαρακτήρα, πού καθόλου δέν άποκλείει,
όμως, τήν έξ έπιλογής καί κατά περίσταση
άξυνση, πρός όλες τίς κατευθύνσεις.
ΕΤΣΙ, ό κ. Ράλλης έχει στήν πραγματικό
τητα τά περισσότερα «άτού» στά χέρια
του, καί, όσα χάνει στίς «παλαμακιστικές»
άναμετρήσεις, μπορεί νά τά ύπερακοντίζει
καθημερινά στίς πρακτικές οικοδόμησης
μιάς έσωκομματικής έπιβολής μέσω τής
διαχείρισης τής κρατικής έξουσίας, πού,
ταυτόχρονα, ένδέχεται νά τού προσπορί
σει καί εύρύτερα άγαθά.
ΑΥΤΟ ύπαινίσσεται, άλλωστε, μέ σαφή
νεια τό πρωτοσέλιδο τής «Καθημερινής»
τής Τρίτης 16/6, όπου άναφέρεται ή βε
βαιότητα γιά «Κάποιες προχωρημένες φά
σεις διεργασιών γιά τήν πύκνωση τών τά
ξεων τής " Νέας Δημοκρατίας” καί άπό νέα
κεντρώα στελέχη» γιά νά συνεχίσει: «Ύπό
τήν έννοια αυτή, καί έφόσον, βέβαια, όλοκληρωθούν οί σχετικές διεργασίες, θά
πρέπει νά προεξοφ'λούνται σημαντικές
άνακατατάξεις στίς σημερινές πολιτικές
δυνάμεις. 'Ανακατατάξεις πού θά άφήσουν
έλάχιστες έλπίδες πολιτικής έπιβιώσεως σέ
μεμονωμένες ή περιθωριακές προσπάθειες
ή θά άποθαρρύνουν νέες» (ή ύπογράμμιση
δική μας).
Ο ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ άγώνας τής «Νέας
Δημοκρατίας» έχει όπωσδήποτε πολύ εύρύτερη σημασία καί πρέπει όπωσδήποτε νά
άφορά όλες τίς προοδευτικές δυνάμεις.
Γιατί οί έξελίξεις στό βασικό κόμμα πολιτι
κής έκπροσώπησης τής άρχουσας τάξης
διαμορφώνουν άποφασιστικά τό πλαίσιο
τών κοινωνικών καί πολιτικών άγώνων,
έπηρεάζουν άντίστοιχα τή στρατηγική καί
τήν τακτική τών άλλων κομμάτων.
ΜΟΝΟ σ’ αύτό τό πλαίσιο μπορεί νά
κατανοηθεΐ ή άλλαγή τακτικής τού ΠΑΣΟΚ
πού δέν «άποκαλύπτει» τίποτα παραπάνω
άπ’ ό,τι τήν έπιβάλλει. Είναι χαρακτηριστι
κό, άλλωστε, ότι γιά πρώτη φορά, ό κ. Παπανδρέου, παρά τήν πρωτοφανή σέ σφοδρότητα έπίθεση τού κ. Άβέρω φ , δέν
«έστειλε πίσω τό μπαλάκι», λάθος πού διέπραξε έν τούτοις ό κ. Πεσματζόγλου. Κι
αύτό γιατί, τίποτε άλλο δέν έξυπηρετεί σ’
αύτή τή φάση’ τόν κ. Άβέρω φ , άπό τό νά
προβάλει ώς τό μόνο «άντίπαλο δέος» τής
Αντιπολίτευσης. Καί καλώντας ό κ. Πεσμα
τζόγλου τόν κ. Ράλλη νά τοποθετηθεί έν

αντι τών δηλώσεων Άβέρωφ, τόν έπιβαρύνει μέ έναν πολύ άχαρο ρόλο καί τόν φέρ
νει σέ ιδιαίτερα δύσκολη θέση.
ΑΠΟ τήν άλλη μεριά, ένώ ή «Αύγή» καί
στά ρεπορτάζ καί στά σχόλιά της δείχνει νά
κατανοεί μέ έπάρκεια τί συντελειται στή
«Νέα Δημοκρατία», ό «Ριζοσπάστης» τής
16/6, έρχεται μέ άρθρο του νά δείξει πώς
πρέπει οί μαρξιστές νά άντιμετωπίζουν τά
«τερτίπια» τών άστών: «’Ασφαλώς είναι ευ
διάκριτες οί διαφορές στόν τόνο, άλλα καί
διαφοροποιήσεις όσον άφορά τήν ίδια τή
γραμμή πλεύσης τής Δεξιάς, μπροστά στά
προβλήματα πού αντιμετωπίζει. Ταυτό
χρονα όμως, πρόκειται καί γιά ένα κοινό
παιγνίδι, πού γίνεται σέ δυό ταμπλώ. "Ενα
παιγνίδι πού συνδυάζει τό άπλωμένο χέρι
μέ τίς άπειλές. Τό «ναι» μέ τό «όχι». Τά
«άνοίγματα» μέ τίς «προσπάθειες νά έμφανιστοϋν οί προοδευτικές δυνάμεις άφερέγγυες καί χωρίς αρχές. Πρόκειται γιά μιά
ταχτική πού άποβλέπει νά φέρει σύγχυση
στό λαό, νά κλονίσει τήν πίστη του στό άτι
είναι δυνατό σήμερα οί δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις, ν’ άνοίξουν τό
δρόμο γιά τήν άλλαγή».
ΟΛΟΙ, βέβαια, γνωρίζουμε πώς, σέ «τε
λευταία άνάλυση», καί οί δυό τάσεις έχουν
τόν 'ίδιο σκοπό, νά διαφυλάξουν, δηλαδή,
καί νά στερεώσουν τήν καπιταλιστική άστική έξουσία. Α φ ο ύ , λοιπόν, «σέ τελευ
ταία άνάλυση», οί δυό τάσεις έπιδιώκουν
τά 'ίδια πράγματα, τί πιό προφανές άπ’ τήν
«άνάλυση» τού Ριζοσπάστη; Τ ί «μπρόκολα»
λοιπόν καί τί «λάχανα», άφοΰ τίς 'ίδιες βι
ταμίνες περιέχουν, τί «μαύρη γάτα» καί
«άσπρη γάτα», άφού «έκ φύσεως» είναι καί
οί δυό φτιαγμένες γιά νά πιάνουν ποντίκια.
Ε Τ ΣΙ, λοιπόν, τό έπιτελεϊο πού σχεδιάζει
«τό κοινό παιγνίδι στά δυό ταμπλώ», άφού
μοίρασε τούς ρόλους ατούς κ. Ράλλη καί
Άβέρωφ, είχε τήν πρώτη του άποτυχία
στήν «τακτική πού άποβλέπει νά φέρει
σύγχυση στό λαό», μιά καί ό «Ριζοσπά
στης», μέ δπλο του τό μαρξισμό έπέφερε
ένα καίριο πλήγμα στή «σύγχυση», άποκαλύπτοντας τό αιώνιο παιγνίδι τών άστών.
ΒΕΒΑ ΙΑ , πίσω άπό άλα αυτά τά προβλή
ματα, πού τά έπαναφέρει καί τό 8ο περι
φερειακό συνέδριο τής «Νέας Δημοκρα
τίας» έκκρεμούν τά άλλα μεγάλα καί άποσιωπημένα, έν πολλοϊς, έρωτήματα. Θά
μπορέσουν οί άριστερές καί προοδευτικές
δυνάμεις νά άπεγκλωβιστούν άπό τήν άναποτελεσματικότητά τους; Θά μπορέσουν
νά άξιοποιήσουν καί νά βαθύνουν, πρός
άλλες κατευθύνσεις, τή γενικότερη κρίση
τού έλληνικού άστισμού, άπως έκφράζεται
καί στό πεδίο τής πολιτικής του έκπροσώ
πησης; Θά θελήσουν καί θά μπορέσουν,
δηλαδή, νά διαμορφώσουν μιά διαφορετική
πολιτική έξουσίας;
ΑΝ ΟΧΙ, τότε θά ύποχρεωθούν, πράγμα
τι, νά συμπράξουν στό παιγνίδι τής «έναλλαγής», θά περιοριστούν, δηλαδή, όριστικά στό πλαίσιο έπιλογών τών ήγεμονικών μερίδων τής άρχουσας τάξης.
Γ Ι’ ΑΥΤΟ, άσο άπαραίτητη είναι ή άνά
λυση τών έξελίξεων στόν άστικό πολιτικό
χώρο, άσο άναγκαία είναι ή στάθμιση τής
σημασίας τών διαφορετικών πολιτικών τα
κτικών πού άναπτύσσονται ατούς κόλπους
τής άστικής τάξης, τόσο πιό έπιτακτική
προβάλλει ή άνάγκη γιά μιά θεώρηση δλων
αύτών άπ’ τή σκοπιά τής ταξικής πάλης,
άπ' τή σκοπιά τής προοπτικής τής άλλαγής. ■

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ

προβλήμαυα π\ς
καθημερινής (ωής
Λ ΕΟ Χ Τ Ρ Ο Τ Σ Κ Ι

η π ο Α κ ικ η Ocoif
w v oovppeaAw/iov
ΛΝΊΤΙ·: ΜΙΙΡΙΤΓΟΝ

συνδικαλισμός και
ελευόεριες στην Ε Σ Σ Δ
ΟΛΓΑ ΣΕΜΟΝΟΒΑ
ΒΙΚΤΟΡ ΧΕΫΝΕΣ

ε κ δ ό σ ε ις

□ΥΤ0ΠΙΆ
Ναυαρίνου 11, 1ος ορ.
ΑΘΗΝΑ τηλ. 36.38.696
17

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ
τοϋ Χρύσανθου Λαζαρίδη

Μιά απάντηση στον Άνδρέα Παππά
ΣΤΟ ΚΕΙΜ ΕΝΟ πού ακολουθεί δέν θά ’θελα
άπλώς νά άπαντήσω στό άρθρο τοϋ Άντρέα
Παππά: «ΠΑΣΟΚ καί έξουσία» (ΑΝΤΙ 151). Γιατί
διαφωνώ, βέβαια, μαζί του, μόνο πού ή βαθύ
τερη διαφωνία μας δέν άφορά τόσο τις όπαντήσεις πού δίνει, άσο τόν τρόπο πού θέτει τό
ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ, όμως τήν πρόταση τοϋ Α.Π. Ξεκινάει άπό μα
κριά - καί κάπως «άνορθόδοξα», όπως θά δούμε - γιά νά καταλήξει δτι εμείς οί οργανωμένοι καί οί άνεξάρτητοι τού «άνανεωτικοϋ
χώρου», εμείς οί κομμουνιστές καί γενικότερα οί άριστεροί πού
δέν είμαστε ούτε μάς έκφράζει τό ΚΚΕ, όπως δέ μάς έκφράζει τό
ΠΑΣΟΚ, πρέπει στις έπόμενες έκλογές νά... ψηφίσουμε κριτικά
ΠΑΣΟΚ.
ΕΔΩ θά ’θελα νά διευκρινίσω δτι δέν ύπάρχει «κριτική υποστή
ριξη» τού ΠΑΣΟΚ στις έκλογές, όπως δέν υπάρχει κριτική ύποστήριξη οποιοσδήποτε κόμματος. Αύτή ή φράση δέν έχει νόημα. «Ψη
φίζω κριτικά», σημαίνει ψηφίζω. Τό «κριτικά» άφορά τά άλλοθι πού
θά Επιστρατεύσω έκ τών ύστέρων γιά νά καθησυχάσω τή συνεί
δησή μου. Γιατί, ώς γνωστόν, στίς βουλευτικές έκλογές δέν υπάρ
χει δικαιολόγηση ψήφου.
ΥΣΤΕΡΑ , όπως ξέρουμε, ύπάρχουν δυό είδών ψηφοφόροι: αύτοί
πού ψηφίζουν συνειδητά, διότι έκφράζονται ή έχουν συμφέρον
άπό τήν ένίσχυση ένός κόμματος, κι αυτοί πού δέν έκφράζονται
άπό κανένα κόμμα καί διαλέγουν άνάμεσα σ' όλες τίς δυνατές έπιλογές αύτό πού θεωρούν ώς «μικρότερο κακό». Αύτοί οί τελευ
ταίοι έχουν κάθε λόγο νά πιστεύουν ότι τελικά έκβιάζονται έν όψει
τών έκλογών, καί βέβαια πάει πολύ αύτό τόν έκβιασμό νά τόν ονο
μάσουμε «κριτική ύποστήριξη», γιά νά τόν καταπιούμε εύκολότερα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ πρώτο λοιπόν: ’Ανεξάρτητα άν κάποιοι καταλή
ξουν έτσι ή άλλοιώς νά ψηφίσουν τό ΠΑΣΟΚ, ή πρόταση τού Α.Π.
ώραιοποεί - άν όχι τίποτε χειρότερο - τήν άνευ όρων ύπερψήφιση
τού ΠΑΣΟΚ, άπ’ όσους άριστερούς «δέν έχουν κόμμα νά ψηφί
σουν». Καί τέτοιοι, ώς γνωστόν, είναι πολλοί, όπως πολλοί είναι κι
αύτοί πού τούς διεκδικούνε...
ΑΛΛΑ άς προχωρήσουμε: Ή πρόταση τού Α.Π. ύποτίθεται ότι
άφορά τίς δυνάμεις τής «μαρξιστικής άνανεωτικής άριστεράς».
Στήν πραγματικότητα, όμως, ξεκινάει κάπως περίεργα, θέτοντας
τά έξης δύο προβλήματα:
Πρώτον: Τί είναι τό φαινόμενο ΠΑΣΟΚ, καί δεύτερον: Τί θά συνέβαινε άν τό ΠΑΣΟΚ γινόταν κυβέρνηση.
ΚΑΤΟΠΙΝ, έχοντας δημιουργήσει τό κατάλληλο περίγραμμα, θά
έπιχειρήσει τό άλμα στό χώρο τής «μαρξιστικής άνενεωτικής άρι
στεράς». Καί, βέβαια, ό τρόπος πού ’χει θέσει τό ζήτημα, δέν έπιτρέπει πολλές άπαντήσεις: ”Αν τό τί θά κάνει ή «μαρξιστική άνανεωτική άριστερά» έξαρτάται άπό τί θά συμβεί όταν τό ΠΑΣΟΚ γί
νει κυβέρνηση, τότε ό Α.Π. έχει άπαντήσει στό πρόβλημά του, πρίν
κάν τό θέσει ή - σωστότερα - μέ τόν τρόπο πού τό έθεσε.
Τέλος, άν ισχύουν πράγματι τά όσα ισχυρίζεται ό Α. Π., τότε ή
λύση γιά τήν άνανεωτική άριστερά δέν είναι νά ψηφίσει ΠΑΣΟΚ
άλλά νά προσχωρήσει στό ΠΑΣΟΚ - έκτος κι άν δέχεται νά περι
οριστεί στό ρόλο τοϋ άπλού ψηφοφόρου.

Κάποια ερωτήματα πού μόνιμα άποσιωπώνται
ΤΙ ΣΧΕΣΗ όμως έχει σήμερα ή άριστερά μέ τό πρόβλημα τής
έξουσίας; Ή, άλλιώς, τί προοπτική διαγράφεται σήμερα γιά τήν
άριστερά; Είναι τάχα τόσο προφανές ότι «στό προσεχές μέλλον τό
ΠΑΣΟΚ θά κληθεί νά κυβερνήσει τή χώρα»; Καί τί θά πει - έπί τέ
λους - «νά κυβερνήσει»;
ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ αύτά μοιάζουν νά μήν άπασχολούν τόν Α.Π. - κι
όχι μόνον αύτόν άλλωστε. Είναι άνύπαρκτα καί γιά τό σύνολο τών
άριστερών κομμάτων. Τό ΚΚΕ, πιστεύοντας προφανώς ότι ό παρα
μερισμός τής δεξιάς άπό τό προσκήνιο είναι «έπί θύραις», διακη18

πρόβλημα. Καί δέν έννοώ τό πρόβλημα πού
έμφαίνεται στόν τίτλο τού άρθρου του, άλλά
έκεϊνο πού πραγματικά έπιχειρει νά άπαντήσει: τί προοπτική εχει ή «μαρξιστική άνανεω
τική άριστερά», πού πρέπει νά στραφεί καί τί
νά έλπίζει άπό τίς έπόμενες έκλογές.
ρύσσει σέ κάθε εύκαιρία: ΟΧΙ στήν κυβερνητική έναλλαγή - ΝΑΙ
στήν πραγματική 'Αλλαγή - ΟΧΙ άλλαγή χωρίς τό Κ Κ Ε. Τό ΚΚΕέσ.
έξάλλου, παρά τή δεινή θέση στήν όποία έχει περιέλθει, κάνει κι
αύτό τούς δικούς του ύπολογισμούς, ποντάροντας στήν άνοδο
τού ΠΑΣΟΚ: άν κατορθώσει νά έπιβιώσει στίς έπόμενες έκλογές,
τότε μπορεί μακροπρόθεσμα νά πλασσαριστεί ώς προνομιακός
σύμμαχος τού ΠΑΣΟΚ, νά αύξήσει τό ρόλο του στά πολιτικά πρά
γματα καί νά κερδίσει μέρος άπό τό χαμένο έδαφος. "Ετσι, λοιπόν,
τό ΚΚΕέσ. ρίχνει τό βάρος του στήν κομματική του οίκοδόμηση,
άσκεΐ πολιτική «μεγάλου κόμματος» κι «Ισοδύναμου έταίρου τής
άριστεράς», προαναγγέλλει μιά μακρά περίοδο «άνάκαμψης τής
άνανέωσης» καί θέτει σάν πρώτο καί μοναδικό στόχο του, τήν έκλογή ένός - τουλάχιστον(Ι) - βουλευτή.
ΚΑΤΑ κάποιο τρόπο, όλα τά κόμματα τής άριστεράς έχουν χαρά
ξει τήν πολιτική τους, έχοντας κατά νοϋ, καί παίρνοντας «τοίς μετρητοΐς».αύτό πού πρόσφατα - καί κατ' έπανάληψη - διακήρυξε ό
κ. Ά νδρέας Παπανδρέου: «Οί μέρες τής δεξιάς στήν έξουσία είναι
μετρημένες»!
Έδώ , όμως, θά μού έπιτρέψει νά άμφιβάλλω...

Εξουσία καί Άριστερά
ΠΟΛΛΕΣ είκασίες μπορούν νά γίνουν γιά τά ποσοστά τών κομ
μάτων στίς έπόμενες έκλογές καί τά πιθανά σενάρια πού θά έκτυλιχθούν κατόπιν. Γιά τήν ώρα, όμως, ένα είναι βέβαιο: ή δεξιά ΔΙ
ΑΤΗΡΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ πάνω στίς πολιτικές έξελίξεις καί τήν ΠΡΩ
ΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ στό πολιτικό παιχνίδι. Αύτό, άλλωστε,
άποδείχθηκε περίτρανα σ’ όλόκληρη τή διαδικασία προεδροποίη
σης - διαδοχής τοϋ άρχηγοϋ της.
ΒΕΒΑΙΑ, πολλά γράφτηκαν γιά τίς έσωτερικές δυσκολίες, τίς
προστριβές καί τίς ομαδοποιήσεις στό κόμμα τής Ν.Δ. Καί μεις,
φυσικά, δέν έχουμε κανένα λόγο νά τά άμφισβητήσουμε. Πέρα,
όμως, άπό τά μπλοκαρίσματα καί τίς πολώσεις πού είναι φυσικό νά
προκύπτουν σ’ αύτές τίς περιπτώσεις, πρέπει στό σημείο αύτό νά
έπισημάνουμε τά έξής:
α. Έ ν άναμονή τής προεδροποίησης, κι όσων έξελίξεων συνδέ
θηκαν μαζί της, γιά ένα περίπου χρόνο πάγωσε όλόκληρη ή πολι
τική ζωή· τά πάντα έξαρτήθηκαν, σέ τελευταία άνάλυση, άπό τίς
έπιλογές στίς όποιες θά κατέληγε ό κ. Καραμανλής. Οί πάντες, φί
λοι καί έχθροί του - ιδιαίτερα μάλιστα οί τελευταίοι - πάσχιζαν νά
διαβλέψουν τίς άποφάσεις του, νά έπωφεληθούν άπ' αύτές, νά
πάρουν τά μέτρα τους έγκαιρα, νά μήν αίφνιδιαστούν...
β. Τό ίδιο τό τελικό άποτέλεσμα τής προεδροποίησης - διαδο
χής, τροποποιεί τούς έσωτερικούς συσχετισμούς τής δεξιάς καί τή
διάταξη τών δυνάμεών της πάνω στήν πολιτική σκηνή. Δημιουργεί
σοβαρά έσωτερικά προβλήματα στό κυβερνών κόμμα, ταυτόχρονα
όμως άνοίγει τό δρόμο γιά μιά δεξιά, πιό σύγχρονη, πιό εύρωπαϊκή,
πιό εύέλιχτη καί πάντα καθοριστική συνιστώσα τών πολιτικών μας
πραγμάτων.
ΒΕΒΑ ΙΑ πολύς θόρυβος γίνεται γιά τήν έπικείμενη διάσπαση τής
Ν.Δ. Γιά νά άκριβολογήσουμε, ή προοπτική τής Άριστεράς ποντά
ρει σήμερα σέ δύο στοιχεία: στή φυσική φθορά τής Ν.Δ. μετά άπό
έξι χρόνια συνεχή διακυβέρνηση καί στήν προοπτική τής διάσπα
σής της. Πρόκειται, ώστόσο, γιά μιά κάλπικη προοπτική έξουσίας.
Καί νά γιατί:
ΠΡΩΤΟΝ: 'Ανεβαίνοντας ό Καραμανλής στήν Προεδρία έπιφορτίζεται ένα ρόλο πολύ εύρύτερο άπ’ αύτόν πού τυπικά τοϋ άναγνωρίζονταν μέχρι σήμερα: Άπό έγγυητής γιά τήν ένότητα τοϋ

κυβερνώντος κόμματος, μετατρέπεται σέ ένοποιητικό στοιχείο
ένός όλόκληρου συνασπισμού πολιτικών δυνάμεων - όλων αύτών
πού άποδέχονται καί προωθούν τή φιλευρωπάίκή έκσυγχρονιστική
στρατηγική, τήν πολιτική πού ένοποιεϊ σήμερα όλόκληρο τό συν
ασπισμό έξουσίας καί τείνει νά μετατραπεί σέ νέα «Μεγάλη ’Ιδέα
γιά τό έθνος». Ό κ. Καραμανλής - καί μαζί του όλόκληρο τό θε
σμικό σύστημα καί ή πολιτική έξουσία τών άστικών δυνάμεων άποχτά έτσι μιά πολύ μεγαλύτερη εύχέρεια έλιγμών καί κινήσεων.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ύπ’ αύτές τις συνθήκες, άκόμα κι άν διασπαστεΐ ή
Ν.Δ., αυτό δέν θά σημαίνει δτι τά δυό κομμάτια της θά μοιραστούν
άπλώς τό πενιχρό 42%. Μετά άπό ένα τέτοιο έσωτερικό ξεκαθάριαμα ή συνιστώσα τού κ. Άβέρωφ θά μπορέσει εύκολότερα νά
διεκδικήσει τό μεγαλύτερο μέρος τής άκρας δεξιάς- άντίστοιχα, ή
συνιστώσα τού κ. Ράλλη θά έχει τήν εύχέρεια νά συνεργαστεί στε
νότερα μέ τούς κεντρώους σχηματισμούς - πού μόνοι τους άλλω
στε είναι σήμερα λαθρόβιοι - καί νά διεκδικήσει μεγάλο μέρος άπό
τό χώρο τού Κέντρου.
ΕΞΑΛΛΟΥ τό ΠΑΣΟΚ θά πρέπει - μέ τό ύπάρχον έκλογικό σύ
στημα - νά ξεπεράσει τό 38% γιά νά μπορεί νά σχηματίσει αύτοδύναμη κυβέρνηση μέ Ισχνή, βέβαια, πλειοψηφία καί κάτω άπό τή
δαμόκλεια σπάθη τών ύπερεξουσιών τού Προέδρου. Πρέπει, λοι
πόν, νά άφομοιώσει όλόκληρο τό χώρο τού Κέντρου - πράγμα έτσι
κι άλλιώς έξαιρετικά δύσκολο - γιά νά έξασφαλίσει αύτοδυναμία
λίγων έδρών - άρα έπισφαλή, δπως γνωρίζουμε όλοι - καί γιά νά
σχηματίσει τελικά κυβέρνηση μέ περιορισμένα περιθώρια έλιγμών
«ύπό τό βλέμμα τού Βούδα».
ΠΡΑΓΜΑΤΙ, θαυμαστή προοπτική έξουσίας!
ΜΗΠΩΣ όμως δ,τι δέν κατορθώσει μόνο του τό ΠΑΣΟΚ μπορεί
νά τό πετύχει συμμαχώντας μέ τό Κ Κ Ε ; Μήπως αύτή είναι ή πρα
γματική προοπτική έξουσίας πού άνοίγεται γιά τήν 'Αριστερά;
Πολλοί αύτό άκριβώς πιστεύουν - λαμπρή άπόδειξη δτι ό πολιτι
κός ρομαντισμός εύδοκιμεί πολύ στόν τόπο μας. Όμω ς, ό κ. Παπανδρέου έχει ρητά άποκλείσει κάτι τέτοιο, τονίζοντας μέ έμφαση
δτι μόνο ή αύτοδύναμη κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ θά τού έπιτρέψει
νά έφαρμόσει μέ συνέπεια τό πρόγραμμά του. 'Ύστερα, είναι κι οί
σοβαρές διαφωνίες πού χωρίζουν τά δύο κόμματα σέ μείζονα θέ
ματα (Αίγαϊο, 'Ελληνοτουρκικές διαφορές, Κυπριακό, κλπ.). Τό
σπουδαιότερο δμως: Μιά συμμαχία ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ, θά περιόριζε δλα
τά έκλογικά άνοίγματα τού ΠΑΣΟΚ στόν Κεντρώο χώρο.
ΜΙΑ μετεκλογική σύμπραξη ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ θά άποψίλωνε τήν έκλογική βάση τού ΠΑΣΟΚ, 'ιδιαίτερα αύτή πού έχει κεντρώα προέλευση.
Γιατί τό κακό δέν είναι δτι τό ΠΑΣΟΚ άνοίχτηκε στό χώρο τού Κέν
τρου - δταν αύτό τό τελευταίο έμεινε ούσιαστικά άκέφαλο. Τό κακό
είναι δτι αύτό τό άνοιγμα έγινε μ’ δλουςτούς κανόνες τού πολιτικού
μάρκετιγκ:
άφειδής
παραχώρηση
ύποσχέσεων-καλλιέργεια
ψευδαισθήσεων-κοινοβουλευτική άναμονή. 'Αλλά, ψήφοι πού κερ
δίζονται έτσι, χάνονται εύκολα. Σέ συνθήκες «κοινωνικής γαλήνης
καί πολιτικής νηνεμίας, τά συντηρητικά στρώματα πού ψηφίζουν
ΠΑΣΟΚ, παραμένουν συντηρητικά: δηλαδή έπιρρεπή σέ κάθε κινδυ
νολογία, άνέτοιμα νά παρακολουθήσουν τούς κραδασμούς μιας
μεταβατικής κατάστασης- άπροετοίμαστα γιά τίς συγκρούσεις πού
θά προκύψουν στή μεταβατική περίοδο- πρόθυμα νάπαλινοστήσουν
στόν συντηρητικό πολιτικό χώρο, στήν πρώτη άποτυχία τών προο
δευτικών δυνάμεων. Ό ίδιος ό χώρος άπό τόν όποιο τό ΠΑΣΟΚ
άναμέ νει τά μεγαλύτερα όφέλη - ό χώρος τού Κέντρου - είναι αύτός
πού τού άποκλείει τήν σύμπραξη μέ τό ΚΚΕ. Άλλωστε, δπως θά
δούμε πιό κάτω, ούτε τό ΚΚΕ θά ήταν πρόθυμο νά ύποστηρίζειώς τό
τέλος μιά τέτοια προοπτική...
ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ τώρα τήν-πιό παρακινδυνευμένη ύπόθεση: "Ας
πούμε δτι έξαφνα τό ρεύμα ύπέρ τού ΠΑΣΟΚ μετατρέπεται σάν
πλημμυρίδα καί - παρά τήν έφαρμογή άπλής άναλογικής, πού ώς
γνωστόν περιορίζει τά ύπερκέρδη τού μεγαλύτερου κόμματος καταφέρνει τελικά νά πετύχει άπόλυτη πλειοψηφία έδρών καί νά
σχηματίσει αύτοδύναμη κυβέρνηση. Περιττό νά τονίσουμε πόσο
άπίθανο είναι κάτι τέτοιο. Γ ιατί τέτοιες ραγδαίες άνακατατάξεις δέν
συμβαίνουν, βέβαια, «έκ τού μηδενός». Προϋποθέτουν βαθύτερες
κοινωνικές άναστατώσεις, άνάπτυξη κοινωνικών άγώνων, ραγδαία
συνειδητοποίηση μαζών, ριζική άνατροπή κοινωνικών Ισορροπιώνπράγματα δηλαδή πού διόλου δέν προσιδιάζουν στή σημερινή κοι
νωνική στατικότητα καί πολιτική άκινησία πού έπικρατεΐ.
ΑΛΛΑ, τέλος πάντων, άς ύποθέσουμε δτι συμβαίνει τό «θαύμα»
τής αύτοδύναμης κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε νά 'μαστέ σίγου
ροι γιά τό πώς θά έπιδράσει ό άστισμός: άντισυσπειρώσεις τής δε
ξιάς κινδυνολογία στά μεσοστρώματα- στεγανοποίηση τών πιό δυ
ναμικών τμημάτων τού κρατικού μηχανισμού- χρησιμοποίηση τών

προεδρικών ύπερεξουσιών γιά τό μπλοκάρισμα τών πιό ριζοσπαστι
κών άποφάσεων τής νομοθετικής έξουσίας καί τής κυβέρνησηςπροετοιμασία έφεδρικών λύσεων. Πού θά στηριχτεί τό ΠΑΣΟΚ, κι
ευρύτερα ή άριστερά, γιά νά έξουδετερώσει αύτές τίς άντιδράσεις;
Μήπως στις λαϊκές μάζες - αύτές πού σήμερα παραμένουν πολιτικά
άδρανείς, 'ιδεολογικά άπροετοίμαστες καί όργανωτικά άνέτοιμες,
παγιδευμένες στόν κοινοβουλευτικό έφησυχασμό πού τά κόμματα
τής άριστεράς, χρόνια τώρα, κανοναρχούν; Μήπως ατούς κομμα
τικούς της οργανισμούς, πού άπό καιρό πιά διεκπαιρώνουν κυρίως
προεκλογικές καμπάνιες καί φεστιβάλ - μέ έξαιρέσεις, βέβαια,φω
τεινές, άλλά σπανιότατες; Μήπως στά άξιόμαχα στελέχη προη
γούμενων άγωνιστικών περιόδων πού στή μεγάλη τους πλειοψηφία
έχουν άποχωρήσει άπό τούς κομματικούς μηχανισμούς; Μήπως
στίς πρωτοπορίες πού άναδείχνονται σήμερα μέσα άπό τούς κοι
νωνικούς άγώνες καί οί όποιες δλο καί μεγαλύτερη άπροθυμία
δείχνουν νά ένταχθούν σέ πολιτικά κόμματα; Ή μήπως δέν είναι
έτσι;
Κακά τά ψέμματα: χωρίς κοινωνική δυναμική, άνίκανη νά άφουγκραστεί τίς διεργασίες πού συντελούνται στό κοινωνικό ύπέδαφος,
άπρόθυμη νά τίς μετασχηματίσει πολιτικά, ή 'Αριστερά μετατρέπεται σέ ψηφοσυλλέκτη δυσαρεστημένων, δχι δμως σέ ήγετική - ή,
πολύ περισσότερο, έπαναστατική-δύναμη τής κοινωνίας. Έ χ ε ι χάσειτόν πόλεμο πρίν δώσει τή μάχη. Ή προοπτική της είναινόθα, καίτό χειρότερο - έπικίνδυνη!
ΣΕ ΚΑΘΕ περίπτωση, λοιπόν, ό δρόμος πρός τήν έξουσία παραμέ
νει κλειστός γιά τήν 'Αριστερά. 'Ανοίγει δμως ό δρόμος γιά κυβερνή
σ εις συνασπισμού δπου ρυθμιστικός παράγοντας άναδείχνεται ή
έκσυγχρονιστική συνιστώσα τής (κεντρο)δεξιάς - τό πιό διορατικό κι
εύέλιχτο τμήμα τού συντηρητικού πολιτικού κόσμου. Διότι, άκόμα κι
αν διασπαστεΐ ή Ν.Δ., ό κ. 'Αβέρωφ δύσκολα θά μπορεί νά άρνηθεΐ
τούς δρους τού κ. Ράλλη, άν δέν θέλει, βέβαια, νά τόν στρέψει σέ
συμφωνία μέ τό ΠΑΣΟΚ. 'Αλλά καί τούτο άν συρθεί, τό ΠΑΣΟΚ δέν
θά 'χει άλλη έπιλογή άπό τό νά συμφωνήσει μέ τούς δρους τού κ.
Ράλλη, αν δέν θέλει νά τόν έξωθήσει σέ συμμαχία μέ τήν άκρα δεξιά.
Τό πολιτικό παιχνίδι θά γίνει πιό σύνθετο»άναμφισθήτητα,άλλά ή
διάταξη τών δυνάμεων θά εύνοεί τό έκσυγχρονιστικό κεντροδεξιό
κόμμα. "Ετσι, τό ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιθανό νά συμμετάσχει μελλον
τικά στήν κυβέρνηση, άλλά αύτό άπέχει πολύ άπό τό νά «κυβερνή
σει». "Ασε πού θά 'ναι καί Πρόεδρος ό Καραμανλής...
ΟΙ ΕΞΕΛ ΙΞΕΙΣ αύτές -π ο ύ οί πιό διορατικοί άνθρωποι τής δεξιάς,
δπως ή κ. Ε. Βλάχου,τίς χαραχτήρισαν δημόσια ώς πρόοδο καί άπαραίτητη καινοτομία τής πολιτικής μας ζωής - κάθε άλλο παρά άποδυναμώνουν τή δεξιά. "Αν ρίξουμε μιά ματιά στό διεθνή μας περί
γυρο θά διαπιστώσουμε δτι στά περισσότερα εύρωπαϊκά κράτη, ή
δεξιά, γιά μιά τουλάχιστον δεκαετία, κυβερνά μέ συνασπισμό πολι
τικών κομμάτων, χωρίς νά έχει άμφισθητηθεί ή κυριαρχία της ή νά
έχουν άπειληθεΐ τά συμφέροντα πού έκπροσωπεί. Κι άς μή βολευό
μαστε μέ τό γνωστό άλλοθι: «Έδώ είναι Βαλκάνια...», γιατί πολλά
πράγματα έχουν ήδη άλλάξει γύρω μας, κι έμεΐς έξακολουθούμε νά
άναμασάμε τά συνθήματα τού '58, τού '61, τού '65 καί τού '73...
ΤΕΛΟΣ,ύπάρχει βέβαια καί τό ΚΚΕ.Τόκόμμααύτό δύσκολα μπορεί
νά έλπίσει σέ ότιδήποτε περισσότερο άπό τήν άπλή αύξηση τής
έκλογικής του δύναμης. Ό ρόλος του έξακολουθεΐ νά παραμένει
περιθωριακός. Στήν καλύτερη περίπτωση, φιλοδοξεί νά άποτελέσει
μοχλό πίεσης γιά κυβερνητικούς χειρισμούς πιό φιλικούς πρός τή
Σοβιετική "Ενωση καί τίς 'Ανατολικές χώρες. 'Εξάλλου, μετά τά άνοί
γματα τού Καραμανλή στή Μόσχα καί τίς άντιστάσεις πού πρόβαλε
στίς Νατοίκές πιέσεις, τό ΚΚΕ είναι ό τελευταίος πού θά μπορούσε
νά θέσει σήμερα ζήτημα άνατροπής τής δεξιάς. Μπορεί μάλιστα νά
πει κανείς, ότι μιά άνεξέλεγκτη άνοδος τού ΠΑΣΟΚ,, μαζί μ’ δλα τά
ζητήματα πού θά έφερνε στήν έπιφάνεια - Αιγαίο, Κυπριακό, κλπ. καί τίς άντιδράσεις πού θά προκαλούσε, θά άνησυχούσε τούς Σοβιε
τικούς πολύ περισσότερο άπ' δ,τι ή διατήρηση τών σημερινών ισορ
ροπιών. 'Αντίστοιχη, λοιπόν, είναι καί ή στάση τού Κ Κ Ε: νά άφαιρέσει
δ,τι μπορεί άπ' τά*'άριστερά”τού ΠΑΣΟΚ- νά έλεγξει δλες τίς «έστίες
κοινωνικής άναταραχής» πού θά μπορούσαν νά τροφοδοτήσουν τήν
άπότομη άνοδο τού ΠΑΣΟΚ- νάάναπαράγειτούς σημερινούς συσχε
τισμούς- νά βελτιώσει τή δική του θέση.
ΕΤΣΙ,λοιπόν, ή κοινωνία έχει τίς άντιθέσεις της, ή ταξική πάλη τίς
συγκρούσεις της, ό καπιταλισμός τήν κρίση του, άλλά μέσα σ’ δλο
αύτό τό σκηνικό - γιά νά πούμε καί τά σύκα-σύκα - ή άριστερά
σήμερα, κάθε άλλο παρά έχει προοπτική έξουσίας- οί μέρες τής
δεξιάς, κάθε άλλο παρά μετρημένες είναι, κι όποιος ισχυρίζεται τό
άντίθετο, καί τή σοβαρότητά του προσβάλλει, καί τήν νοημοσύνη
δσων τόν άκούν, καί τήν ιστορική μνήμη δλων μας...
ΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ή ρίζα τής διαφωνίας μου: άν δεχτούμε δτι ή Δεξιά
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«έφαγε τά ψωμιά της», αν συμφωνήσουμε άτι πλησίασε ή ώρα τής
άλλαγής, δηλαδή τής 'Αριστερός, άν καταλήξουμε δτι«στόπροσε
χές μέλλον τό ΠΑΣΟΚ θά κληθεί νά κυβερνήσει», τότε πραγματικά,
άλοι έμεϊς «οί τής μαρξιστικής άνανέωσης» πρέπει νά ψηφίσουμε τό
ΠΑΣΟΚ καί-γιατί δχι-νά προσχωρήσουμε κιόλας ΓΆν πάλι άμφισθητούμετή «συνέπεια» τού Π ΑΣΟ Κ-καί ταυτόχρονα θεωρούμετό ΚΚΕ
«συνεπέστερο», - όπως δυστυχώς κάνουν μερικοί άνανεωτές καί
μάλιστα άπό τούς έπίσημους- δέν έχουμε παρά νά ψηφίσουμε ΚΚΕ,
ένισχύοντας έναν πόλο πίεσης «στά άριστερά» του ΠΑΣΟΚ.
Έ τ σ ι ή άλλιώς, έφ ’ όσον ή Άριστερά έχει βρει τό δρόμο πρός
τήν έξουσία κι έτοιμάζεται νά τήν έκπορθήσει, ή χώρος τής «μαρ
ξιστικής άνανέωσης» δέν φαίνεται νά 'χει πολύ σημαντικό λόγο
ύπαρξης. Γιατί, υποτίθεται ότι έκεΐνο πού γέννησε τόν άνανεωτικό
χώρο είναι ή κρίση τής Άριστεράς, ή κρίση τής πολιτικής Ιδεολο
γίας, τών προτύπων της, ή άδυναμία της νά θέσει τό πρόβλημα τής
έξουσίας, ή πολιτική της άποτελεσματικότητα, ή άνακύκλωση τών
λαθών της.
Ά ν όμως, έκτιμήσομε άντίθετα, ότι οί δρόμοι πού όδηγούν στήν
έξουσία είναι σήμερα κλειστοί γιά τήν Αριστερά' άν δεχτούμε ότι τό
προσεχές μέλλον έπιφυλάσσει πολύ μεγάλες άπογοητεύσεις σέ
όσους πιστεύουν ότι ή Δεξιά έχει ξοφλήσετ άν μάλιστα συνεκτιμήσουμε καί τά πολλαπλά ρήγματα πού κατάφεραν σέ κάθε είδους
όρθοδοξίες καί μονολιθικότητες διεθνή γεγονότα, όπως οί έμπόλεμες συγκρούσεις άνάμεσα σέ χώρες τού «ύπαρκτοϋ σοσιαλισμού»
καί οί «διεθνιστικές βοήθειες» σάν κι αύτή πού δόθηκε στό Αφγα
νιστάν, τότε όδηγούμαστε σ’ ένα συμπέρασμα έντελώς διαφορετι
κό: ότι ή κρίση τής μείζονος Άριστεράς καί τών πολιτικών της
φορέων θά όξυνθεΐ άκόμα περισσότερο· ότι τά άδιέξοδά της θά
γίνουν άκόμα πιό έμφανή- ότι τά φαινόμενα άποδέσμευσης άπό τόν
κομματικό της λόγο κι άπό τά όργανωτικά της σχήματα θά πολλαπλασιαστοϋν καί θά γενικευτούν.
ΤΙ σηματοδοτούν όμως αύτές οί διαπιστώσεις; Τί ύποδηλώνει ή
άδυναμία τής Άριστεράς στήν Ελλά δα νά θέσει πρόβλημα έξου
σίας, ή άναδιοργάνωση κι ό έκσυγχρονισμός τής Δεξιάς, ή κρίση τών
πρότυπων τού «ύπαρκτοϋ σοσιαλισμού», τό βάθαιμα τών διασπά
σεων ατούς κόλπους τού παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος;

Τό Ιστορικό ζητούμενο
ΣΤΙΣ σημερινές συνθήκες τείνει νά ξαναγίνει έπίκαιρο τό αίτημα
μιάς αύτόχθονης έπαναστατικής στρατηγικής στηριγμένης στις
έσωτερικές έπαναστατικές διεργασίες. Άναδείχνεται ξανά τό πρό
βλημα μιάς έπαναστατικής στρατηγικής πού θά άποδίδει καθορι
στικό ρόλο στή συμμετοχή τών μαζών, στήν αύτενέργειά τους, στή
συνειδητή τους δράση, στά ζητήματα πολιτικής δημοκρατίας.
Μ’ ΑΛΛΑ λόγια τίθενται ξανά στήν ήμερήσια διάταξη τά ζητήματα
πού άνέδειξε ή διάσπαση τού '68, καί πού τό ΚΚΕ έσ. έσπευσε στή
συνέχεια νά «κλείσει» μέ τις μονοσήμαντες καί λαθεμένες άπαντήσειςπού έδωσε, ταυτίζοντας τελικά τήν άνανέωση μέ τήν έπαγγελία
μιάς... μετριοπαθούς καί πολιτισμένης Άριστεράς.
ΜΕΤΑ τίς έκλογές μάλιστα, κι όταν οί ψευδαισθήσεις θά καταρ
ρέουν καί θά διαψεύδονται γιά μιά άκόμα φορά, όσοι θεωρούν τή
δεξιά άντιπαλο εύκολο καί έξουθενωμένο, τά ζητήματα αύτά θά
προκύψουν μέ όξύτερο τρόπο, θά άγκαλιάσουν εύρύτερες δυνά
μεις καί θά προσλάβουν μαζικές διαστάσεις. Νά τελειώνουμε, λοι
πόν, μέ τά πολιτικά σχόλια ρουτίνας! Κάποτε, έπιτέλους, πρέπει νά
μάθουμε νά διακινδυνεύουμε κάποιες έκτιμήσεις καί νά προετοι
μαζόμαστε έγκαιρα γιά τίς έπικείμενες έξελίξεις.
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ τής κομμουνιστικής άνανέωσης τίθεται - ή μάλλον
τείνει νά τεθεί ξανά στήν ήμερήσια διάταξη, άλλά μέ όρους έντελώς διαφορετικούς άτχ’ δμ τό '68. Γι' αύτό άλλωστε καί, όπως σω
στά διαπιστώνει ό Α.Π.: «ή όποια άποψη γιά άνασυγκρότηση καί
νέα δυναμική πορεία διά τού ΚΚ Ε έσ., μέσα άπό τή συσπείρωση
όλων τών άνανεωτών στούς κόλπους του, ούτε πείθει, ούτε “ περ
πατάει” , όπως είναι φυσικό...». Αύτό άλλωστε τό κατανοούν οί
πάντες, έκτος άπό τόν ίδιο τό ΚΚ Ε έσ.
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, λοιπόν, ή έξής άντιφατική κατάσταση: Άπό τή μιά
μεριά όλοένα καί εύρύτερες δυνάμεις συσσωρεύονται στόν λεγό
μενο άνανεωτικό χώρο, συνειδητοποιώντας μέ τόν ένα ή τόν άλλο
τρόπο τά άδιέξοδά τής μείζονος Άριστεράς καί τά ζητήματα πού
άναδείχνει ή κρίση της. Άπό τήν άλλη μεριά, τό ΚΚΕ έσ., ό φορέας
πού διαχειρίστηκε, ώς πρόσφατα, κατ’ άποκλειστικότητα τό άνα
νεωτικό έγχείρημα - καί πού φέρει άκέραιη τήν εύθύνη γιά τήν
άποτυχία του - έμμένει στίς βασικές του έπιλογές, έπιμένει νά μο
νοπωλεί τήν άνανέωση, ματαιώνοντας τελικά, κάθε διαδικασία σύγ
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κλισης τών δυνάμεων πού άπελευθερώνει ή κρίση τής Άριστεράς,
κάθε προσπάθεια διαμόρφωσης ένός έναλλακτικού πολιτικού λό
γου.
ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ κι άνένταχτοι τής άνανέωσης πληθαίνουν νέα
μορφώματα έμφανίζονται άναλαμβάνοντας ή έξαγγέλοντας πρωτο
βουλίες· ή άπήχηση τών όσων συμβαίνουν έκεΐ μέσα άρχίζει νά
άγγίζει καί τά μεγάλα κόμματα τής Άριστεράς· ύπάρχουν ήδη καί οί
πρώτοι άντίκτυποι στό μαζικό κίνημα - κίνημα καταλήψεων, θεαμα
τική άνοδος τών άνεξάρτητων σημσπειρώσεων καί τής Β' Πανελλαδικήςστίςφ οιτητικέςέκλογές·παράτήν «όμογενοποίηση», κάποιες
διαφοροποιήσεις έμφανίζονται καί μέσα στό ΚΚΕέσ.' ώστόσο, οί
διαδικασίες γιά τήν συγκρότηση ένός πολιτικού ύποκείμενου - μέ
άλες τίς συγκλίσεις, άλλά καί τίς διασπάσεις πού αύτό ύπονοεΐ βρίσκονται στό σημείο μηδέν. Στό μεταξύ ό χρόνος κυλά. Οί έκλογές πλησιάζουν. Καί τά έρωτήματα «περί τού πρακτέου» γίνονται
όλο καί πιό άγωνιώδη. Οί πιέσεις τού ΠΑΣΟΚ καί τού ΚΚΕ αύξάνουν.
Καί πολύ φυσικά! "Οσο ό λεγόμενος άνενεωτικός χώρος παραμένει
έτερογενής,καί άσυγκρότητος, όσο δέν έχει δική του προοπτική, οί
έκβιαστικές πιέσεις πού άσκούνται πάνω του θά έντείνονται, γιά νά
τόν διαλύσουν τελικά, δισκορπίζοντας τά θραύσματά του σ’ όλα τά
σημεία του πολιτικούχάρτη.Καίσ'αύτό άκριθώς πρέπει νά άντισταθούμε.

Χωρίς «διά ταϋτα»
ΕΞΗΓΟΥΜΑΙ άμέσως: Συγκεκριμένα «διάταύτα» δέν ύπάρχουν. Κι
άν ύπήρχαν στίς σημερινές συνθήκες θά 'ταν έγκεφαλικά, άρα
άχρηστα. Ύπάρχουν, ώστόσο, κατευθύνσεις πού μπορούμε νά κινη
θούμε, όσο μάς μένει καιρός. Νά ένθαρρύνουμε όσες πρωτοβουλίες
έπανατοποθετούν τά προβλήματα τής άνανέωσης καί άπελευθερώνουν δυνάμεις άπό τόν κλοιό τής Ιδιότευσης κι άπό τά κομματικά
στέγανα. Νά προωθήσουμε διαδικασίες άνασυγκρότησης τού άνανεωτικού χώρου, άποτολμώντας άλες έκεΐνες τίς τομές πού είναι
άπαραίτητες γιά νά κερδιθούν ξανά όσες δυνάμεις είναι παροπλι
σμένες κι άσες υίοθετούν σήμερα γιά πρώτη φορά τό αίτημα τής
κομμουνιστικής άνανέωσης. Νά έξουδετερώσουμε κάθε άντίσταση
στίς διαδικασίες σύγκλισης. Νά άναλάβουμε όλες έκεΐνες τίς πρω
τοβουλίες πού θά έντείνουν τίς διαφοροποιήσεις μέσα στό ΚΚΕέσ.
Νά άπεγκλωβίσουν τελικά τίς δυνάμεις του άπό τήν στείρα καί
άδιέξοδη προοπτική τής ήγεσίας του, ή τουλάχιστον έκεΐνες τίς
δυνάμεις του πού δέχονται μιά αύτοκριτική έξέταση τής πορείας
τού ΚΚΕέσ. κι άπορρίπτουν τό συμφιλιωτισμό πρός τό Κ Κ Ε. Νά
άνοίξουμε τελικά μιά προοπτική συγκρότησης ένός αύτόνομου

πολιτικού ύποκείμενου.
ΜΟΝΟ στό βαθμό πού έχει άνοίξει ό δρόμος γιά μιά τέτοια προο
πτική είναι δυνατός ό έκλογικός συνασπισμός τού άνανεωτικού χώ
ρου καί μόνο έτσι άλλωστε θά ’χε καί κάποιο νόημα: νά καταγράψει
άλες έ κείνες τίς δυνάμεις πού συνειδητοποιούν σήμερα τά άδιέξοδά
τής Άριστεράς καί συσπειρώνονται στήν προοπτική ύπέρβασης τής
κρίσης της.

’Αντί γιά ύστερόγραφο
ΞΕΡΩ , βέβαια, άτι θά βρεθούν διάφοροι μεγαλόσχημοι τής πολιτι
κής πού θά θεωρήσουν άτι όλα αύτά - μιά καί δέν άπαντάνε εύθέως
στό έρώτημα: τί θά κάνουμε στίς έκλογές - είναι τελικά ύπόγειες
διεργασίες πού διόλου δέν έπηρεάζουνή δέν άφορούν τήν πολιτική
σκηνή. Αλλοίμονο άμως σ’ όσους - καί ιδιαίτερα σ’· όσους άριατερ ο ύ ς - κάνουν μόνο πολιτική έπιφανείας, άγνοώντας τίς κοινωνικές
διεργασίες πού συντελούνται άθόρυθα, κάτω άπό τά πόδια τους,
στόν εύρύτερο χώρο τής έπιρροής τους, μέσα στά ίδια τά γραφεί α
τους...
ΠΡΕΠΕΙ κάποτε έμείς οί άριστεροί, γιά νά ξαναγίνουμε μαρξιστές,
γιά νά ξανά άνακαλύψουμε τόν Λένιν, τόν Μάο, τόν Γκράμσι-πού ώς
τώρατούςάποστηθίζαμεή τούς άπορρίπταμε, άλλά δέν τούς κατα
νοούσαμε - νά διευρύνουμε τήν άντίληψη μας περί πολιτικής· νά
κοινωνικοποιήσουμε τήν πολιτική· νά σταματήσουμε τίς άσκήσεις
έπίχάρτου πάνω στήν πολιτική σκακιέρα πού άλλοι έστησαν κι άλλοι
διευθύνουν νά άφουγκραστούμε τό κοινωνικό ύπέδαφος· νά κατα
νοήσουμε όσες διεργασίες συντελούνται έκεί· νά συνδεθούμε μ’
σύτές καί νά ύπάρξουμε στήν πολιτική σκηνή, φέρνοντας στήν έπιφάνεια αύτές άκριβώς τίς διεργασίες- νά έκπροσωπήσουμετή δική
τους δυναμική καί νά άνατρέψουμε τούς κανόνες τού παιχνιδιού. Μ’
άλλα λόγια, νά κάνουμε έπί τέλους Πολιτική κι όχι γκρουπουσκουλιάρικα καμώματα ή καντρίλιες άριστεροΰ πολιτικαντισμού.
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Ή κρίση τής Άριστεράς
καί οί προοπτικές τής ανανέωσης
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ πού άκολουθεΐ προέρχεται άπό τό βιβλίο τού Άντώνη Μπριλλάκη μέ τίτλο «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙ
ΝΗΜΑ- 'Ιστορική διαδρομή, Κρίση Προοπτικές» πού κυκλοφορεί
σέ λίγες μέρες άπό τίς έκδόσεις «ΕΞΑΝΤΑΣ» καί άναφέρεται σέ
κρίσιμα θέματα τής Ελλη νική ς ’Αριστερός.
ΣΤΟ βιβλίο αύτό, ό συγγραφέας κάνει μιά κριτική θεώρηση τής
πορείας τού διεθνούς καί τού έλληνικοϋ κινήματος, ρίχνοντας κύ
ρια τό βάρος του στήν άναζήτηση καί τήν άνάλυση τών αιτίων πού,
κατά τήν άποψή του, οδήγησαν τήν έλληνική ’Αριστερά στήν ση
μερινή κρίσιμη καί άντιφατική κατάσταση. Κρίσιμη, γιατί γίνονται
πιά όρατοί οί κίνδυνοι πολιτικής καί κοινωνικής περιθωριοποίησης
τού κομμουνιστικού κινήματος, πού έπί δεκαετίες ύπήρξε ό
άδιαμφισβήτητος σημαιοφόρος καί έμπνευστής τών πιό ριζοσπα
στικών δυνάμεων τής ελληνικής κοινωνίας. ’Αντιφατική, γιατί ή
σημερινή σύνθετη κρίση πού διαπερνά τήν ’Αριστερά συνυπάρχει
μέ μιά ραγδαία ριζοσπαστικοποίηση τών λαϊκών μαζών, πού άπό
πολλές πλευρές άμφισβητοϋν τήν πολιτική έξουσία, τής Δεξιάς,
υιοθετούν στόχους ριζικών κοινωνικών άλλαγών καί έλκονται άπό
τήν προοπτική τού σοσιαλισμού.
Σ ’ ΑΥΤΗ τή συγκυρία τό βιβλίο τού Α.Μ. έρχεται νά συμβάλλει
στήν διερεύνηση τών αίτιων τής κρίσης τού άριστερού κινήματος.
Τό γεγονός άτι ό συγγραφέας έχει διαδραματίσει έναν έντονο καί
ήγετικό ρόλο σέ όλες τίς φάσεις πού πέρασε ή έλληνική ’Αρι
στερά μετά τόν έμφύλιο πόλεμο, δίνει στήν «κατάθεσή» του
τήν έγκυρότητα τής μαρτυρίας, ένώ ταυτόχρονα τήν κάνει νά

άπεικονίζει άλη τή βασανιστική διαδικασία συνειδητοποίησης
τών προβλημάτων καί άναζήτησης λύσεων, κι αύτό άνεξάρτητα
άπό τήν οπτική πού έχει ό ίδιος έπιλέξει.
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ μέρος τού βιβλίου άσχολεϊται μέ τήν πορεία καί τίς
σημαντικότερες έξελίξεις πού συντελέστηκαν στό διεθνές κομ
μουνιστικό κίνημα. Μέσα άπό μιά έκτεταμένη καί συχνά πρωτό
τυπη θεώρηση τής πορείας του, πρίν καί μετά τόν Β ’ Παγκόσμιο
πόλεμο, άναδεικνύονται τά μεγάλα ερωτήματα πού τίθενται μπρο
στά στό διεθνές κίνημα καί τά άντίστοιχα ρεύματα πού διαμορφώ
νονται.
ΣΤΟ Δ ΕΥ ΤΕΡ Ο μέρος περιλαμβάνει μιά διερεύνηση τών κυριότερων πτυχών τού έλληνικοϋ κομμουνιστικού κινήματος, ώς τό
πραξικόπημα τού 1967.
ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ, τέλος, μέρος γίνεται μιά συστηματική προσπάθεια
άνάλυσης τής πορείας πού άκολουθήθηκε μετά τό 1968, γιά τήν
άνανέωση τού κομμουνιστικού κινήματος. Στό μέρος αύτό περιγράφονται οί αίτιες πού όδήγησαν στήν σημερινή κατάσταση τήν
ύπόθεση τής άνανέωσης, άναλύονται τά στοιχεία πού χαρακτηρί
ζουν τό φαινόμενο τής γενικότερης κρίσης τής Άριστεράς καί
σκιαγραφούνται προτάσεις πού, κατά τήν άποψη τού συγγραφέα,
μπορούν νά βοηθήσουν στήν ύπέρθασή της.
ΤΟ ΑΝΤΙ έπέλεξε καί δημοσιεύει στό σημερινό τεύχος όρισμένα
άποσπάσματα άπ’ τό τρίτο μέρος, πού δείχνουν τίς άπόψεις τού
Άντώνη Μπριλλάκη γιά τό ΚΚΕ, τό Κ Κ Ε έσ., καθώς καί γιά τίς δυ
νατότητες πού ύπάρχουν γιά νά προσχωρήσει ή προσπάθεια άνα
νέωσης τού ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος.

Toù Άντώνη Μπριλλάκη
'Ο αρνητικός ρόλος τού «ΚΚΕ»

σιαστική κριτική θεώρηση τής ιστορικής πορείας τού έλληνικοϋ κομ
μουνιστικού κινήματος... ’Αποφεύγουν άκόμα νά διευκρινίσουν άν ή
σημερινή ήγεσία τού «ΚΚΕ» άποδέχεται έστω καί τίς έκτιμήσεις τής
6ης 'Ολομέλειας τού 1956... Τό Κόμμα τού X. Φλωράκη υπογραμμί
ζοντας μονότονα τόν δίκαιο χαρακτήρα τών άγώνων τού λαϊκού κινή
ματος στή χώρα μας, καί έξαίροντας τίς θυσίες τών κομμουνιστών,
περιορίζεται στήν καταγγελία τών «ξένων ιμπεριαλιστών καί τής ντό
πιας άντίδρασης» γιά τήν κατάσταση πού έπέβαλαν στόν λαό μας
ύστερα άπό τίς ήττες τού κινήματος, τό 1945 καί τό 1949. Γιά τήν
ήγεσία τού «ΚΚΕ» δέν ύπάρχουν προβλήματα άποτελεσματικότητας
τών άγώνων τού Ελληνικού Κομμουνιστικού Κινήματος. Δέν ύπάρ
χουν έρωτηματικά γιά τό τί θά μπορούσε καί τί θά έπρεπε νά γίνει
ώστε νά μήν προωθηθούν οί έπιδιώξεις - δεδόμενες άλλωστε - τών
άντιδραστικών δυνάμεων. (...)

Ό πως έχουμε ήδη σημειώσει, τό κόμμα πού έμφανίστηκε σάν
«ΚΚΕ», μετά τό 1968, έξέφρασε - στήν ιδεολογικοπολιτική φυσιογνω
μία καί τήν πρακτική του - δλες τίς άντιλήψεις πού είχαν συνθέσει τά
άρνητικά χαρακτηριστικά τού ενιαίου ΚΚΕ. (...)
Τά στοιχεία αυτής τής πραγματικότητας ωστόσο δέν ήταν αυταπό
δεικτα στις συνθήκες πού προέκυψαν μετά τή διάσπαση μέ τή συγκρό
τηση καί άντιπαράθεση δύο ΚΚΕ στή χώρα μας. ’Απαραίτητη προϋπό
θεση γιά νά συνειδητοποιήσουν οί Έλληνες κομμουνιστές τόν άληθινό
χαρακτήρα τού «ΚΚΕ» ήταν τό άνοιγμα δλων τών μετώπων άπέναντί
του —μέ σταθερότητα καί επιθετικό πνεύμα —καί ταυτόχρονα, ή επι
βεβαίωση στήν πράξη τού ΚΚΕ έσ. ώς φορέα τών άνανεωτικών έπαναστατικών ιδεών.(...)
Σοβαρές άδυναμίες καί λάθη δέν έπέτρεψαν στό ΚΚΕ έσ. νά άνταΟί στρατηγικές διακηρύξεις τού «ΚΚΕ» καί ή άσάφειά τους
ποκριθεί άποτελεσματικά σ’ αύτό τό ρόλο. Έτσι τό «ΚΚΕ» διαστρε
βλώνοντας τά πραγματικά προβλήματα πού όδήγησαν στήν κρίση καί
Ή ήγεσία τού «ΚΚΕ», προβάλλοντας στά προγραμματικά της κεί
τή διάσπαση, κατόρθωσε σέ μεγάλο βαθμό, νά συγκαλύψει τά αδιέξοδα
μενα θέσεις περί ενιαίας έπαναστατικής διαδικασίας, μέ πρώτο στάδιο
τού έξαρτησιακού, δογματικού καί γραφειοκρατικού του χαρακτήρα·
νά προβάλει μιά σεχταριστική, μή επαναστατική καί βαθύτατα συντη τήν άντιμονοπωλιακή, άντιιμπεριαλιστική «Δημοκρατία τού Λαού»
ρητική πολιτική, σάν τήν «άριστερή» πολιτική έναντι τού «δεξιού (...) περιορίζεται σέ γενικόλογες καί άσαφεϊς στρατηγικές διακηρύξεις.
όπορτουνισμού» τών «άναθεωρητών» · νά έμφανιστεϊ σάν ό πιό συν (...)
Ή ήγεσία τού «ΚΚΕ», ένώ άρνεϊται τή δυνατότητα τών διαρθρωτι
επής έκφραστήςτών «μαρξιστικολενινιστικών» Ιδεών· νά προσελκύσει
κών άλλαγών καί τό δημοκρατικό δρόμο, δέν προσδιορίζει μέ σαφή
καί νά άποπροσανατολίσει μεγάλο τμήμα κομμουνιστών. (...)
Παρά τό γεγονός δτι ή «εύφορία» του παρέρχεται πλέον - καθώς νεια ποιος δρόμος, κατά τήν άποψή της, πρέπει ν’ άκολουθηθεΐ, ποιές
συνειδητοποιούνται άκόμα καί στίς γραμμές του τά άδιέξοδα τής ιδεο συγκεκριμένες άλλαγές πρέπει νά μεσολαβήσουν, ποιές προϋποθέσεις
λογίας καί τής πολιτικής του —τό «ΚΚΕ» έξακολουθει νά παραμένει ό πρέπει νά έξασφαλισθούν, ποιές ουσιαστικές συμμαχίες άπαιτούνται
πιό ισχυρός πόλος συσπείρωσης κομμουνιστικών καί άριστερών δυνά κάθε φορά, ώστε νά είναι ρεαλιστικά δυνατή ή έγκαθίδρυση μιας άντιμεων. Γι’ αύτό καί είναι άναγκαϊο νά έντοπιστει, άπ’ δλες τίς πλευρές, μονοπωλιακής, άντιιμπεριαλιστικής δημοκρατίας στή χώρα μας. Πώς,
ποιος ύπήρξε καί πώς διαγράφεται δ ρόλος του στό ελληνικό έργατικό θά γίνει, δηλαδή, δυνατό νά έξουδετερωθούν οί άντιστάσεις πού προ
κίνημα, στήν πάλη γιά τή δημοκρατία καί τό σοσιαλισμό. Πολύ περισ βάλλουν οί άντιδραστικές δυνάμεις καί νά προωθηθεί στήν έξουσία ή
συμμαχία τής εργατικής τάξης μέ τίς άλλες έπαναστατικές κοινωνικές,
σότερο πού σήμερα, ή σαφής καί άντιπαραθετική όριοθέτηση άπέναντί
δυνάμεις. (...)
του άποτελεΐ πρωταρχικό δρο κάθε προσπάθειας γιά τή συσπείρωση
τών άνανεωτικών δυνάμεων σέ στέρεα καί δημιουργικά πλαίσια, κάθε
προσπάθειας γιά τήν άνάκαμψη καί τήν άποτελεσματικότητα τών δυ • 'Η στρατηγική τού «ΚΚΕ» καί οί αντιφάσεις της
νάμεων τής κομμουνιστικής άριστεράς, στό σύνολό τους. (...)
Τό «ΚΚΕ», παρουσιάζοντας σάν «έξελικτική» καί «λεγκαλιστική»
«ΚΚΕ» καί διδάγματα άπό τούς επαναστατικούς αγώνες
τή στρατηγική τού δημοκρατικού δρόμου, δέν μπορεί νά κρύψει μιά
πολύ σοβαρή δική του άντίφαση: Παρά τό γεγονός δτι άρνεϊται κατη
Τά μέχρι σήμερα επίσημα κείμενα τού «ΚΚΕ» δέν κάνουν καμιά ού-

γορηματικά τήν πάλη γιά διαρθρωτικές άλλαγές «όσο διαρκεϊ ή έξουχαρακτήρα του. Γι’ αύτό καί δέν μπορεί νά παίξει ρόλο ήγετικής πολι
σία τών μονοπωλίων καί τοί Ιμπεριαλισμοί», σέ βασική προγραμμα
τικής δύναμης. Δέν μπορεί νά έκφράσει μέ φερεγγυότητα τό αίτημα
τού λαοί γιά έθνική άνεξαρτησία καί νά προωθήσει τόν άγώνα στή
τική του εκτίμηση,υποστηρίζει πώς «ένα πανίσχυρο καί καλά όργανωχώρα μας γιά μιά άδέσμευτη πολιτική μέ κατεύθυνση τήν άντιιμπεριαμένο μαζικό κίνημα» μπορεί νά διαμορφώσει μιά «τέτοια ύπεροχή τών
λιστική άλλαγή.
λαϊκών επαναστατικών δυνάμεων, πού νά παραλύσουν τήν άντίδραση
καί νά τήν κάνουν νά έγκαταλείψει κάθε σκέψη ένοπλης άντίστασης
στή θέληση τού λαοί». Μπορεί, δηλαδή, νά όδηγήσει στήν επίτευξη- Τό «ΚΚΕ» καί τό πρότυπο τού «σοσιαλισμού» του...
ένός στόχου, (πού, χωρίς βέβαια νά έχουν προηγηθεϊ διαρθρωτικές άλ
λαγές καί άποδυνάμωση τής εξουσίας τών μονοπωλίων, είναι άδιανόηΣύμφωνα μέ τά προγραμματικά κείμενα τού «ΚΚΕ», «τό κράτος τής
τος) έτσι ή άλλιώς, άσύγκριτα πιό δύσκολου άλλά και πιό «λεγκαλιστιΔημοκρατίας τοϋ Λαοί θά μετεξελιχθεϊ σέ κράτος τής σοσιαλιστικής
κού» άπό τίς διαρθρωτικές άλλαγές. ’Έτσι, ό «έξελικτισμός» στον
δημοκρατίας τό όποιο, δποια συγκεκριμένη μορφή καί άν πάρει, άπό
δποϊο ένδίδει τελικά τό «ΚΚΕ» είναι πολύ περισσότερο προφανής άπό
τήν άποψη τής ταξικής του ούσίας θά είναι έπαναστατική έξουσία τής
αυτόν πού καταγγέλει.(...)
έργατικής τάξης, ικανή νά οικοδομήσει τό σοσιαλισμό καί νά τόν
Τό «ΚΚΕ» (...) έχει, τελικά, διαμορφώσει μιά στρατηγική πού, ύπούπερασπίζεται, θά είναι, δηλαδή, ή έξουσία πού οί κλασικοί τού Μαρσταθμίζοντας τό ρόλο τών μαζών στίς κοινωνικές καί πολιτικές έξελίξισμοί-Λενινισμοί τήν όνόμασαν δικτατορία τού προλεταριάτου».
ξεις, καί θεωρώντας τήν κρατική Ισχύ καί διεθνή πολιτική τής ΕΣΣΔ
Προβάλλοντας αύτή τήν προγραμματική θέση,τό «ΚΚΕ» άποσιωπά,
σάν καθοριστικό παράγοντα γιά τήν πορεία τής έπανάστασης, δέν στο
κατ’ άρχήν, πώς αύτό πού οί κλασικοί του μαρξισμοί όνόμασαν δικτα
χεύει σέ άποφασιστικές άλλαγές τών έσωτερικών άντικειμενικών δρων
τορία τού προλεταριάτου δέν έχει σχέση μέ τά πρότυπα τοϋ «ύπαρκτοϋ
άνάπτυξής της. Άρκεϊται στήν «προετοιμασία» μιας περιορισμένης
σοσιαλισμοί». Ταυτόχρονα δέν παίρνει καθόλου υπόψη τό γεγονός δτι
«πρωτοπορίας», πού, άπλά, έξασκεϊται άγωνιστικά, γιά νά έξορμίσει
σέ πολλά ΚΚ έχει άναπτυχθεί ένας όλόκληρος προβληματισμός σχετικά
πρός τήν εξουσία, σέ μιά «άποφασιστική στιγμή», πού θά κριθεϊ άπό
μέ τή ιστορική έπικαιρότητα πού μπορεί νά ’χει σήμερα μιά τέτοια
έξωτερικές εξελίξεις καί παρεμβάσεις. Πρόκειται γιά μιά στρατηγική
θέση καί μέ τίς έναλλακτικές μορφές μεταβατικοί κράτους πού μπο
πού δέν είναι επαναστατική καί πού οί επαγγελίες της γιά μιά άντιιμρούν νά έκφράσουν τήν ήγεμονία τής έργατικής τάξης στό συνασπισμό
περιαλιστική καί σοσιαλιστική άλλαγή είναι άνέφικτες. (...)
τών λαϊκών δυνάμεων, μέσα άπό θεσμούς γνήσια δημοκρατικούς καί
αύθεντικά πλουραλιστικοϋ χαρακτήρα. Ά πό τό σημείο αύτό άρχίζουν
Τό «ΚΚΕ» καί τά προβλήματα τού διεθνισμού
τά μισόλογα τού «ΚΚΕ». (...)
Ένώ τά προγραμματικά κείμενα τού «ΚΚΕ» είναι λαλίστατα σέ δια
Ή συνολική άποψη τού «ΚΚΕ» γιά τά προβλήματα του διεθνισμοί
βεβαιώσεις γιά τήν διασφάλιση τού δικαιώματος τών εργαζομένων στή
καί, γενικά, του παγκόσμιου κομμουνιστικοί κινήματος παρουσιά
δουλειά, στήν ύγειονομική περίθαλψη, στήν άνάπαυση, στή μόρφωση,
στηκε στό 10ο Συνέδριό του, μέ τέσσερις διακηρυκτικές θέσεις. (...)
στήν κατοικία κλπ, δέν άφιερώνουν οϋτε μιά λέξη προκειμένου νά
Ά πό τίς τέσσερις αύτές θέσεις, καθοριστική, βέβαια, είναι αΰτή πού
διευκρινίσουν άν στή «σοσιαλιστική δημοκρατία» πού υπόσχεται (τό
όρίζει σάν βασικό κριτήριο του διεθνισμοί τή στάση άπέναντι στή Σο
«ΚΚΕ») θά διατηρηθούν καί θά διασφαλιστούν τά άτομικά δικαιώ
βιετική "Ενωση, θυμίζοντας κείμενα του ένιαίου ΚΚΕ, πριν πολλές δε
ματα καί οί πολιτικές έλευθερίες πού κατέκτησαν οί έργαζόμενοι καί
καετίες. (...)
δλος ό λαός μέ σκληρούς καί αιματηρούς άγώνες μέσα στό καπιταλι
Τό «ΚΚΕ», κινούμενο σέ τέτοια πλαίσια (...) θεωρεί «διεθνιστικό»
στικό καθεστώς: Τό δικαίωμα τής άπεργίας, τών συγκεντρώσεων καί
δ,τι ταυτίζεται μέ τήν κρατική πολιτική τής ΕΣΣΔ, άκόμα καί δταν
διαδηλώσεων, τής έλεύθερης έκφρασης καί υποστήριξης δημόσια άντίστρέφεται ενάντια στά συμφέροντα τών επαναστατικών κινημάτων άλ
θετων άπόψεων πρός έκείνες τών κομματικών καί κυβερνητικών οργά
λων χωρών. (...)
νων, κλπ. Πρόκειται, φυσικά, γιά παράλειψη διόλου τυχαία. (...)
"Οσον άφορά τίς θέσεις τού «ΚΚΕ» γιά τή στενή άλληλεξάρτηση αύΣέ τελευταία άνάλυση, τό «ΚΚΕ» δέν θεωρεί τούς δημοκρατικούς
τονομίας καί διεθνισμού, καί γιά τό ρόλο τής κριτικής στά πλαίσια τού
θεσμούς σάν ούσιώδες στοιχείο τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης, ούτε
κομμουνιστικοί κινήματος είναι πολύ λιγότερο άθώες καί καλοπροαί τή συμμετοχή τών έργαζόμενων μαζών - μέσα άπό τήν αύτόνομη τα
ρετες άπό όσο φαίνονται. ’Ενώ έχει επανειλημμένα εκτοξεύσει μύδρους ξική τους οργάνωση - σάν άποφασιστικό παράγοντα έπαναστατικοί
έπικρίσεων τόσο κατά τού εύρωκομμουνισμοί καί τών ΚΚ τά όποια μετασχηματισμοί τής κοινωνίας. Περιορίζεται, λοιπόν, σέ γενικόλογες
είναι φορείς του, δσο καί κατά τού ΚΚ Κίνας, δέν έχει τολμήσει νά
διακηρύξεις περί «μιας καινούριας μορφής δημοκρατίας» καί στήν
έκστομίσει ούτε μιά λέξη κριτικής άπέναντι στήν ΕΣΣΔ καί τήν έπεμάπαρίθμιση όρισμένων λειτουργιών του νέου «έπαναστατικοί κρά
βασιακή πολιτική της στό διεθνές πεδίο.
τους». Γιά τίς πιό κρίσιμες άπ’ αύτές τίς λειτουργίες παραπέμπει, προ
Έτσι, τό «ΚΚΕ» ύπήρξε ένα άπό τά έλάχιστα ΚΚ τής Δ. Ευρώπης
φανώς, στήν πρακτική τών προτύπων του «υπαρκτού σοσιαλισμοί»,
πού ύποστήριξε άνεπιφύλακτα τήν σοβιετική στρατιωτική επέμβαση
τών όποιων είναι σήμερα προπαγανδιστής.
στήν Τσεχοσλοβακία, χαρακτηρίζοντάς την «άδελφική βοήθεια». (...)
Είναι προφανές πώς ή ήγεσία τοϋ «ΚΚΕ» παραμένει άγκιστρωμένη
Εξάλλου, ή ένοπλη επέμβαση τής ΕΣΣΔ στό ’Αφγανιστάν θά ύποστήν άπλουστευτική άντίληψη ότι τά κύρια προβλήματα τής σοσιαλι
στηριχθεί άπό τό «ΚΚΕ» μέ τέτοιο τρόπο πού, έκτος τών άλλων, γε
στικής έπανάστασης εξαντλούνται μέ τήν κατάληψη τής έξουσίας άπό
λοιοποίησε τίς διεθνιστικές άσυναρτησίες του: Τό «ΚΚΕ» καί τά όρ
τήν έργατική τάξη καί τούς συμμάχους της, μέ τήν κρατικοποίηση τών
γανά του υποχρεώθηκαν σέ διάστημα λίγων μηνών νά υμνήσουν σάν
μέσων παραγωγής. "Ολα τά άλλα - δημοκρατικοί θεσμοί, έλευθερίες
έπαναστάτες καί ύστερα νά καταγγείλουν σάν πράκτορες τούς έπικεκλπ. - είναι... δευτερεύοντα.
φαλείς τών διαδοχικών πραξικοπημάτων. Στό τέλος, βρέθηκαν νά
Μέ μιά τέτοια, δμως άντίληψη καί μέ άπόλυτη προσήλωση στά πρό
ύπερασπίζονται άνεπιφύλακτα τή σοβιετική εισβολή, άναιρώντας δλες τυπα τού «υπαρκτοί σοσιαλισμοί», τό «ΚΚΕ» άκυρώνει ένα άκόμα
τίς διακηρύξεις γιά σεβασμό τής άνεξαρτησίας τών λαών καί καταδι άπό τά βασικά γνωρίσματα τού έπαναστατικοί κόμματος: τό δημοκρα
κάζοντας τούς ’Αφγανούς μουσουλμάνους άντάρτες σάν όργανα τού τικό του χαρακτήρα. Έ τσι, ούτε τίς λαϊκές δυνάμεις μπορεί νά πείσει
Ιμπεριαλισμοί, τή στιγμή πού έχουν άναγνωρίσει τούς Τρανούς όμό- γιά τό «σοσιαλισμό» πού θέλει νά έπιβάλλει, ούτε νά εκπροσωπήσει
φρονες καί δμόθρησκούς τους σάν έπαναστάτες καί άντιιμπεριαλιοτές.
τήν πάλη τών έργαζομένων ένάντια στόν αύταρχισμό καί γιά τή διεύ
(- )
ρυνση τών δημοκρατικών κατακτήσεών τους, ούτε νά έμπνεύσει έμπιΟΐ «διεθνιστικές» άντιλήψεις τού «ΚΚΕ» δέν είναι άμοιρες πολιτι
στοσύνη γιά κοινωνικές καί πολιτικές συμμαχίες. (...)
κών συνεπειών άμεσα στό εσωτερικό πεδίο: Τό «ΚΚΕ» δέν διατύπωσε
- ούτε μπορούσε άλλωστε - όποιαδήποτε θέση γιά τό Κυπριακό, τό
Έ να κόμμα πού δέν έχει νά δώσει καμιά άπάντηση στά στρατηγικά
Αιγαίο, τίς Ελληνοτουρκικές διαφορές, πού νά έρχόταν σέ διάσταση
προβλήματα τοϋ έλληνικού έπαναστατικοί κινήματος, ένα κόμμα μέ
μέ τήν εξωτερική πολιτική τής Σ. Ένωσης. (...)
φαλκιδευμένο τόν έθνικό καί δημοκρατικό χαρακτήρα του, ένα κόμμα
Ταυτόχρονα, χαρακτηρίζει σάν ενίσχυση τής άντισοσιαλιστικής έκμέ λειτουργίες πού άναπαράγουν αύτά τά χαρακτηριστικά του, ένα
στρατείας τών Ιμπεριαλιστών κάθε κριτική γιά τά άρνητικά τών προ
κόμμα πού ή παρουσία καί ή δράση του όδηγοίν, ούσιαστικά, στήν
τύπων τού «υπαρκτοί σοσιαλισμού» καί διακηρύσσει δτι δσοι υποστη
παθητικοποίηση τών μαζών, μόνο έμπόδιο καί τροχοπέδη μπορεί νά
ρίζουν πώςτά πρότυπα αύτά δέν μπορεί νά γίνουν άποδεκτά στήν Ε λ 
είναι στήν ύπόθεση τής ένότητας τοί έλληνικού κομμουνιστικοί καί
λάδα, είναι φορείς «ένός σοσιαλισμοί ξένου πρός τή μαρξιστική καί
άριστεροϋ κινήματος.
λενινιστική άντίληψη». (...)
Τό
ΚΚΕ έσ. καί ή πορεία τής άνανεωτικής προσπάθειας
Τό «ΚΚΕ» μέ «διεθνιστικές» άντιλήψεις πού όδηγοίν σέ πρακτική
περιορισμένης ευθύνης γιά τά έσωτερικά καί διεθνή προβλήματα, έχει
Ή άνανέωση τοί έλληνικού κομμουνιστικοί κινήματος συνταυτί
άπεμπολήσει ένα άπό τά ουσιαστικά στοιχεία τής Ιδεολογικοπολιτικής
στηκε μέ τό ΚΚΕ έσ., τήν παρουσία του σάν ξεχωριστό κόμμα καί τή
φυσιογνωμίας κάθε πραγματικά επαναστατικού κόμματος: τόν έθνικό
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όραση του συνολικά. Έτσι, οΐ καθυστερήσεις τής άνανεωτικής προ
σπάθειας, οί άντιφάσεις καί ή μέχρι σήμερα άποτυχία της παραπέμ
πουν, στις βασικές έπιλογές καί τήν πολιτική πρακτική πού διαμόρ
φωσε τό ΚΚΕ έσ. σέ όλη τήν πορεία του μετά τό 1968. Καί όπως θά
δούμε, πρόκειται γιά μιά πορεία όχι εύθύγραμμη.
Ή πρωτοβουλία πού πάρθηκε τό Φλεβάρη τού 1968, άνεξάρτητα
άπό τό έπίπεδο ωριμότητας καί τίς δυνατότητες αύτών πού τήν άνέλαβαν, είχε μιά άδιαμφισβήτητη ιστορική δυναμική. "Ανοιγε τό δρόμο καί
έθετε σέ κίνηση διαδικασίες γιά τόν επαναστατικό επαναπροσδιορισμό
τού έλληνικοϋ κομμουνιστικού κινήματος, γιά τήν άνανέωση καί τόν
έκσυγχρονισμό του, γιά τή διαμόρφωση μιας έλπιδοφόρας προοπτικής
πρός τή Δημοκρατία καί τό Σοσιαλισμό.
Γι’ αύτό άλλωστε, καί παρά τά σοβαρά άρνητικά πού παρουσιάστη
καν αργότερα στήν πορεία τού ΚΚΕ έσ., μιά σειρά άπό βασικές τομές
μέσα στό έλληνικό κομμουνιστικό κίνημα ήταν άποτέλεσμα τής παρου
σίας καί δράσης του —στήν περίοδο τής δικτατορίας καί μεταδικτατορικά. Οί συγκεκριμμένες δέ επεξεργασίες του, όπως διατυπώνονται σέ
όρισμένα κεφάλαια τού προγράμματος καί τού καταστατικού του,
άνοιξαν νέους δρόμους. Τέλος, σημαντικό γεγονός άποτελεϊ ή ίδια ή
επιβίωση τού ΚΚΕ έσ. μέσα σέ συνθήκες όπου έσωτερικά καί διεθνή
«κομμουνιστικά» κατεστημένα δέ διστάζουν νά χρησιμοποιήσουν
όποιοδήποτε μέσο προκειμένου νά έξαφανίσουν κάθε άνανεωτική
έστία στό έλληνικό κομμουνιστικό κίνημα.
Ούτε, όμως, ή ιστορική σημασία τής ρήξης τού 1968, ούτε οί άνανεωτικές διακηρύξεις καί θέσεις, ούτε ή άντοχή τού ΚΚΕ έσ. στις δυ
σκολίες άρκούσαν γιά νά προωθήσουν τήν ύπόθεση τής κομμουνιστι
κής ανανέωσης.
Τό ΚΚΕ έσ. κρίθηκε τελικά άπό τή συνολική ίδεολογικο-πολιτική
παρουσία καί δράση του · άπό τήν ακτινοβολία τών βασικών επιλογών
του ■ άπό τίς άγωνιστικές διεξόδους πού προσέφερε ή δέν προσέφερε
στά κινήματα τών έργαζόμενων καί τής νεολαίας. Κρίθηκε άκόμα άπό
τό βαθμό στόν όποιο οί έπιλογές αυτές έξέφραζαν τά κοινωνικά ρεύ
ματα πού θέτουν στόχο τους τή Δημοκρατία, τήν Εθνική ’Ανεξαρτη
σία καί τό Σοσιαλισμό· άπό τή δυνατότητα τού ΚΚΕ έσ., τέλος, νά
συγκροτήσει αύτά τά κοινωνικά ρεύματα σέ δύναμη αλλαγής, άπό τή
ικανότητά του νά καθιστά όρατή καί φερέγγυα τήν προοπτική τού σο
σιαλισμού. Πάνω στά ζητήματα αύτά κρίθηκε τό ΚΚΕ έσ. καί μαζί του
τό ανανεωτικό έγχείρημα. Καί τό στίγμα τού ΚΚΕ έσ. σήμερα - ύστερα
άπό 12 χρόνια αγωνιστικής πορείας - δείχνει μέ τρόπο άποκαλυπτικό
τήν άναντιστοιχία πού υπήρξε τελικά άνάμεσα στή συνολική φυσιο
γνωμία καί τήν πρακτική του μέ τά πραγματικά προβλήματα πού όδήγησαν στή διάσπαση καί στήν αυτόνομη συγκρότησή του.
Τό ΚΚΕ έσ. ούτε τόν «παραδοσιακό χώρο» τής κομμουνιστικής άριστεράς κατόρθωσε νά συσπειρώσει, ούτε έξέφρασε τίς ευρύτερες κοι
νωνικές δυνάμεις πού ριζοσπαστικοποιήθηκαν στό μεταξύ. Ή πολιτική
του έμβέλεια βαθμιαία συρρικνώθηκε, καί τό μεγάλο μέρος τών λαϊκών
δυνάμεων στίς όποιες άπευθύνθηκε άμφισβητεΐ τήν ίκανότητά του νά
προωθήσει μιά πραγματικά άνανεωτική κομμουνιστική πολιτική.
Ήταν άραγε άναπόφευκτη αύτή ή πορεία καί άξεπέραστες οί άντικειμενικές δυσκολίες στίς όποιες προσέκρουσε;
Τά έρωτηματικά πού προβάλλουν σήμερα δέν άφορούν μόνο τό ΚΚΕ
έσ. σάν κόμμα, άλλά τίς ίδιες τίς Ιδέες τής άνανέωσης. Καί, τό σπου
δαιότερο, τήν προοπτική τής άνανεωτικής προσπάθειας.

Οί βαθύτερες αιτίες
Ή έκβαση τού ανανεωτικού έγχειρήματος στό έλληνικό κομμουνι
στικό κίνήμα δέν επιδέχεται άπλές καί εύκολες έρμηνεϊες. Είναι άναμφισβήτητα σύνθετο πρόβλημα. Μέ δσα όμως έχουμε ήδη άναλυτικά
έπισημάνει, μπορούν νά έξαχθούν όρισμένα συγκεκριμένα συμπερά
σματα, πού μάς επιτρέπουν νά διατυπώσουμε, σέ γενικές γραμμές, μιά
άποψη γιά τίς άντιφάσεις καί τίς αποτυχίες τής πορείας τού ΚΚΕ έσ.
Καί, ταυτόχρονα, - άντικρούοντας τίς διαφορετικές άπόψεις γιά τό
ίδιο θέμα - νά κατανοήσουμε τό σημερινό στίγμα τής άνανέωσης καί
νά προδιαγράφουμε τήν προοπτική της.
• Ή διάσπαση έθεσε τά καίρια προβλήματα τού κομμουνιστικού
κινήματος τής χώρας μας: τό πρόβλημα τής αυτονομίας του καί τής
κατάργησης κάθε έξαρτησιακής σχέσης άπό διεθνή κέντρα· τό πρό
βλημα μιάς πραγματικά έπαναστατικής στρατηγικής, στηριγμένης στίς
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες τής Ελλάδας καί στίς έσωτερικές δυνά
μεις τής έπανάστασης · τό πρόβλημα τής ουσιαστικής συμμετοχής τών
μαζών στίς έπαναστατικές διαδικασίες γιά τό σοσιαλιστικό μετασχη
ματισμό τής κοινωνίας καί τής σαφούς όριοθέτησης άπό τά πρότυπα
τού «υπαρκτού σοσιαλισμού». "Ολες τίς πλευρές τού δημοκρατικού
δρόμου πρός τό σοσιαλισμό.
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Τά προβλήματα αύτά - πού συνοψίζουν τελικά τό αίτημα χής κομ
μουνιστικής άνανέωσης - άναδείχθηκαν, κυρίως μετά τό 1968, άπό τίς
δυνάμεις καί τούς προβληματισμούς πού άπελευθέρωσε ή διάσπαση
καί σάν άποτέλεσμα τών πρωτοβουλιών τού ΚΚΕ έσ. καί τού διαλόγου
πού άναπτύχθηκε.
• Παρά τίς άρχικές δυσκολίες καί άντιξοότητες - διεθνείς καί έσω
τερικές - οί επεξεργασίες τού ΚΚΕ έσ. στά παραπάνω προβλήματα
προχώρησαν πρός θετική κατεύθυνση, μέ άποτέλεσμα μιά ισχυρή συσπειρωτική παρουσία του στούς περισσότερους χώρους δράσης τών
Ελλήνων κομμουνιστών καί άριστερών. Μετά τίς «διαδικασίες» τού
1973 ώστόσο. καί δτανοί έξελίξεις έπέβαλαν νά προβληθεί μέ τόν πιό
σαφή τρόπο ή φυσιογνωμία του, άνατρέπονται, σέ σημαντικό βαθμό, οί
άρχικές κατευθύνσεις τού άνανεωτικού έγχειρήματος καί έπιβάλλονται
νέες άντιλήψεις καί πρακτικές.
• Οι απόψεις πού επικράτησαν στό ΚΚΕ έσ. συμπυκνώθηκαν, κατ’
άρχήν, σέ μιά πολιτική γραμμή πού χαρακτηριζόταν άπό έντονο υπο
κειμενισμό· έδινε άπόλυτη προτεραιότητα στίς μείζονες πολιτικές
πρωτοβουλίες κορυφής καί στό εθνικό άκροατήριο· υποτιμούσε τούς
αυτόνομους κανόνες άνάπτυξης καί τήν ιδιαίτερη λογική τών κοινωνι
κών καί πολιτικών άγώνων · άντίκριζε τό μαζικό κίνημα άποφασιστικά
έξαρτημένο άπό τίς πρωτοβουλίες κορυφής· έριχνε τό κύριο βάρος σέ
συμπαρατάξεις μέ τήν άντιδικτατορική δεξιά - εϊτε αυτές ήταν έφικτές
είτε όχι - καί ύπότιμούσε τήν άνάγκη γιά τήν ιδιαίτερη καί στενότερη
συνεργασία τών άριστερών καί δημοκρατικών δυνάμεων, φτάνοντας
όρισμένες φορές νά τή χαρακτηρίζει καί σάν «πολωτική». Έτσι, τό
ΚΚΕ έσ. καταγράφηκε σάν κόμμα δεξιάς άπόκλισης καί άπώθησε τό
μεγαλύτερο μέρος άπό τίς πρωτοπορίες πού άναδείχθηκαν στόν άντιδικτατορικό άγώνα καί στήν πρώτη περίοδο τής μεταπολίτευσης, συμ
βάλλοντας, άντικειμενικά, στό νά στραφούν πρός τό «ΚΚΕ» καί πρός
τό ΠΑΣΟΚ.
• ’Αντίστοιχη μέ τήν πολιτική «έθνικού άκροατηρίου» πού επικρά
τησε στό ΚΚΕ έσ., υπήρξε καί ή πολιτική του στόν τομέα τής κομματι
κής οικοδόμησης. ’Αποτέλεσμα ήταν: Πρώτο, νά μή δημιουργηθοΰν
όργανωτικές ύποδομές πού θά μπορούσαν νά άπορροφήσουν σταθερά
καί δημιουργικά όσες δυνάμεις συσπειρώθηκαν, τελικά, στό φορέα τής
άνανέωσης, παρά τίς λαθεμένες πολιτικές κατευθύνσεις τής ήγεσίας
του. Δεύτερο, νά μή δημιουργηθούν εκείνοι οί κρίκοι σύνδεσης μέ τίς
λαϊκές δυνάμεις πού θά έπέτρεπαν στό ΚΚΕ έσ. νά διαδραματίσει τό
διαπλαστικό του ρόλο μέσα στά μαζικά κινήματα, άλλά καί νά άφουγκραστεΐ τόν παλμό καί τή βαθύτερη δυναμική τους. Ή όργανωτική χα
λαρότατα καί ή άμορφία, βάθυναν τή διάσταση άνάμεσα στό ΚΚΕ έσ.
καί τίς λαϊκές δυνάμεις.
• Τά μέτωπα πού άνοίχθηκαν έναντι τού «ΚΚΕ», σέ συνδυασμό μέ
τή συμφιλιωτική-ένωτική πολιτική πού άκολοΰθήθηκε, ιδιαίτερα άπό
τή μεταπολίτευση, άποθάρρυναν καί τίς δυνάμεις πού είχαν ήδη άποδεχτεί τό άνανεωτικό έγχείρημα καί καθιστούσαν τό κόμμα τής κομ
μουνιστικής άνανέωσης άφερέγγυο άπέναντί τους, ένώ, τελικά, στόν
ευρύτερο χώρο τών άνέντακτων κομμουνιστών λειτούργησαν υπέρ τού
«ΚΚΕ».
Έ τσι, παρατηρήθηκε τό έξής παράδοξο: Στά βασικά ζητήματα πού
άνέδειχναν τήν ιστορική άναγκαιότητα τής άνανέωσης καί τής αυτόνο
μης ύπαρξης τού ΚΚΕ έσ., έκεΐ δηλαδή οπού έπρεπε νά έπιμείνουμε
έστω καί «κόντρα στό ρεύμα» τής «ένωτολογίας» καί τού συμφιλιωτισμού, ή πρακτική τής ήγεσίας τού ΚΚΕ έσ. έντάχθηκε στό «ρεύμα».
'Όσο, όμως, δέν έξηγούνταν στούς κομμουνιστές, καί ιδιαίτερα στούς
άνέντακτους, τό βαθύτερο περιεχόμενο τής διάσπασης καί οί λόγοι πού
τήν κατέστησαν άναπόφευκτη, τό ρεύμα αύτό ένισχυόταν καί στρεφό
ταν ένάντια στό ΚΚΕ έσ. ’Αντίθετα, ή ίδια ή ήγεσία έσπευδε νά πάει
«κόντρα στό ρεύμα» στά θέματα τής πολιτικής γραμμής καί τού μαζι
κού κινήματος, χωρίς νά διστάζει νά συγκρουστεϊ μέ τίς διαθέσεις τών
μαζών, κάθε φορά πού ό ριζοσπαστισμός τών κινήμάτων τους ξεπερνοΰσε τήν σώφρονα πολιτική της —πράγμα πού έπίσης στρεφόταν
έναντίον τού ΚΚΕ έσ. Μέ τό ρεύμα, ή ένάντια ατό ρεύμα, ή ήγεσία τού
ΚΚΕ έσ. έκανε αύτό άκριβώς πού δέ συνέφερε στήν ύπόθεση τής κομ
μουνιστικής άνανέωσης.
• Οί άντιλήψεις πού έπικράτησαν στό κόμμα μετά τό 1972-73, σέ
συνδυασμό μέ τή συρρίκνωση τής πολιτικής του έμβέλειας, είχαν σά
συνέπεια τή δημιουργία μιας σειράς άντιπολιτευτικών τάσεων τόσο στό
κόμμα, όσο καί στή νεολαία του. Ό τρόπος πού άντιμετωπίστηκαν αυ
τές οί τάσεις υπήρξε μιά άπό τίς κύριες πλευρές τής μέχρι σήμερα άποτυχίας τού άνανεωτικού έγχειρήματος. (...)
Τελικά: οί συγκεκριμένες έπιλογές πού βάριναν άρνητικά στή συ
νολική φυσιογνωμία τού ΚΚΕ έσ., δέν μπορούν νά θεωρηθούν άπλά
λάθη. ’Εκφράζουν στήν ούσία γενικότερες άντιλήψεις τής ήγετικής του
•ηιάδας γιά τήν κομμουνιστική άνανέωση, άντιλήψεις σαφώς δεξιάς
άπόκλισης. Τό γεγονός δτι οί άντιλήψεις αυτές παρουσιάστηκαν σάν ή

μοναδικά γνήσια έκδοχή τής άνανέωσης ένώ, ταυτόχρονα, ή κριτική
τους άπό τά άριστερά θεωρείται, συχνά, συνώνυμη μέ τήν... πολιτική
τοϋ «ΚΚΕ»,υποδηλώνει μαζί μέ τό δεξιό, καί τό δογματικό χαρακτήρα
τους. (...)
Μέ τήν έκτεταμένη αναφορά πού κάναμε στήν ιστορική πορεία δια
μόρφωσης τού ΚΚΕ έσ. έπιχειρούμε, μεταξύ άλλων, νά άντικρούσουμε
τούς έξής ισχυρισμούς:
α. Τήν ταύτιση τής κομμουνιστικής άνανέωσης μέ όλες τίς έπιλογές
τής ήγετικής όμάδας τού ΚΚΕ έσ.
Δείξαμε ήδη ότι άπό τό 1968 ώς τό 1973 ή άνανεωτική προσπάθεια
είχε προχωρήσει πρός διαφορετική κατεύθυνση άπ’ αύτή πού άκολουθήθηκε μετά τίς «διαδικασίες» τού ’73. Ά ν, λοιπόν, ήττήθηκαν κά
ποιες ιδέες καί αντιλήψεις στά δώδεκα χρόνια πού μεσολάβησαν άπό
τή διάσπαση τού 1968, αύτές δέν είναι οί πραγματικά άνανεωτικές
Ιδέες, άλλά ή δεξιά-δογματική έκδοχή τους, όπως διαμορφώθηκε μετά
τό 1973-74. Καί αυτό τό γεγονός είναι φυσικό νά θέτει σήμερα καί
προβλήματα έπαναπροσδιορισμού τής άνανεωτικής προσπάθειας, μέ
βάση τή δωδεκάχρονη έμπειρία τού ΚΚΕ έσ.
6. Τόν ισχυρισμό ότι οί άποτυχίες τής άνανεωτικής προσπάθειας
ήταν άναπόφευκτες ή, άλλιώς, ότι ή διάσπαση ήταν λαθεμένη.
Δείξαμε παραπάνω ότι, παρά τίς άντικειμενικές άντιξοότητες πού
ύπήρχαν, τόσο ή συσπείρωση τών κομμουνιστών γύρω άπό τό ΚΚΕ έσ.
- άπό τό ’68 ώς τό ’73 —όσο καί ή διαδικασία συρρίκνωσής του μετά
τό 1973, όφείλονταν κύρια στίς γενικότερες έπιλογές καί τήν πολιτική
πρακτική πού άκολουθήθηκαν. Τό ΚΚΕ έσ. ύπήρξε προϊόν τής κρίσης
τής κομμουνιστικής άριστεράς καί ή πορεία του καθορίστηκε άπό τίς
διεξόδους πού έπεχείρησε νά άνοίξει γιά τό ξεπέρασμα αυτής τής κρί
σης. 'Η άντεπίθεση τού «ΚΚΕ», παρά τόν όγκο τής διεθνούς ύποστήριξής του, θά ’χε, άναμφισβήτητα, πολύ φτωχότερα άποτελέσματα, άν
δέν έκμεταλλευόταν τά σοβαρότατα λάθη τού ΚΚΕ έσ. Μπορούμε νά
τό πούμε άπερίφραστα: Ή κατιούσα πορεία τού ΚΚΕ έσ. ούτε σέ άντικειμενικούς παράγοντες όφείλεται, κατά κύριο λόγο, ούτε ήταν έξαρχής άναπόφευκτη. Τό άντίθετο μάλιστα. “Αλλωστε, άν έξετάσουμε όλες
τίς περιπτώσεις, μετά τό 1968, όπου έπιχειρήθηκόν ή έπιβλήθηκαν
διασπάσεις σέ K. Κ. καπιταλιστικών χωρών - πάνω σέ παρόμοια βάση
μέ αύτήν τού ενιαίου ΚΚΕ —θά δούμε ότι ή έλληνική περίπτωση είναι
ή μόνη όπου κατόρθωσε νά ύπερισχύσει, σέ συσχετισμό δυνάμεων, ό
φορέας τής έξάρτησης καί τοϋ δογματισμού. Σ’ όλες τίς άλλες, περιορί
στηκε σέ πολύ μικρή δύναμη ή καί άπομονώθηκε πλήρως (Ισπανία,
Σουηδία, Φιλανδία, Βενεζουέλα, Αυστραλία, κ.λ.π.). Τέλος, άπό τό
1968, μέχρι σήμερα, δυνάμωσαν γενικότερα οί τάσεις έκεϊνες στό διε
θνές κομμουνιστικό κίνημα πού θέτουν προβλήματα παρόμοια μ’ αύτά
πού τέθηκαν μέσα άπό τό άνανεωτικό έγχείρημα στή χώρα μας. (...).

Ή παρατεινομένη κρίση καί οί σημερινές προοπτικές
Στήν πολιτική πραγματικότητα πού διαμορφώθηκε στήν Ελλάδα,
άναπτύσσονται δύο φαινόμενα άντιφατικά, άπό πρώτη τουλάχιστον
άποψη: άπό τό ένα μέρος όλοένα καί περισσότερα τμήματα τής έλληνικής κοινωνίας υιοθετούν τό αίτημα βαθιών κοινωνικο-πολιτικών άλλαγών, συνειδητοποιώντας τά άδιέξοδα στά όποια όδηγεί ή διαιώνιση
τής έξουσίας τής μονοπωλιακής άστικής τάξης· άπό τό άλλο μέρος,
όμως, ή κομμουνιστική άριστερά, πού γιά άρκετές δεκαετίες στάθηκε ό
αναμφισβήτητος πολιτικός φορέας γιά τόν έπαναστατικό μετασχηματι
σμό τής κοινωνίας, δοκιμάζεται άπό μιά σύνθετη καί παρατεινόμενη,
ιδεολογική, πολιτική καί όργανωτική κρίση. ’Αδυνατεί, έτσι, νά άνταπροκριθεί στίς απαιτήσεις τής σημερινής φάσης, νά διαδραματίσει τόν
ιστορικό της ρόλο...
'Η πλήρης άδυναμία τού «ΚΚΕ» νά προσφέρει πραγματικά έπαναστατική προοπτική γιά τή δημοκρατία καί τό σοσιαλισμό καί τό γεγο
νός ότι τό ΚΚΕ έσ., οί άνανεωτικές κομμουνιστικές δυνάμεις γενικά,
δέν κατόρθωσαν μέχρι σήμερα νά προωθήσουν άποτελεσματικά μιά τέ
τοια προοπτική, δίνουν τό σημερινό στίγμα αυτής τής κρίσης...

Ο ρόλος καί οί δυνατότητες τών άνανεωτικών δυνάμεων
Ό άνανεωτικός χώρος, παρ’ όλη τήν ήττα πού γνώρισε στίς προη
γούμενες βουλευτικές έκλογές, άρχισε τελευταία νά διευρύνεται μέ νέες
δυνάμεις πού είτε ριζοσπαστικοποιούνται μέσα στίς συνθήκες τής έντινόμενης κοινωνικής κρίσης, είτε άποδεσμεύονται άπό άριστερές πολι
τικές όργανώσεις καί κόμματα, πού χαρακτηριστικά τους είναι ή γρα
φειοκρατική λειτουργία, οί δογματικές καί σεχταριστικές άντιλήψεις
καί ή άκριτη άποδοχή κάποιου ξένου προτύπου.
Κυρίαρχο φαινόμενο τέτοιου είδους άποτέλεσε ή πρόσφατη μαζική
διαφωνία καί άποχώρηση έκατοντάδων μελών καί στελεχών τού

«ΚΚΕ», γεγονός πού είχε σοβαρό άντίκτυπο στό συνολικό χώρο τής
Άριστεράς.
Κι αυτό, γιατί περισσότερο άπ’ όλα έδειξε τή δυνατότητα νά ξανακερδηθούν πολλές δυνάμεις πού έχουν έμπλακεί στή λογική τού
« ΚΚΕ», έξ αιτίας καί τών μέχρι σήμερα αποτυχιών καί άδιεξόδων στήν
προώθηση τής άνανέωσης τού κομμουνιστικού κινήματος. ’Αναγκαίος
δρος γιά τή συνέχιση τού φαινομένου είναι ή διαμόρφωση ένός ισχυ
ρού άντίπαλου δέους άπένταντι στό «ΚΚΕ» πού θά άποκαλύπτει καί
θά αντιμάχεται άποτελεσματικά τά ιδεολογικά χαρακτηριστικά του καί
θά άπομονώνει τήν άδιέξοδη πολιτική του.
Παράλληλα μέ τίς μαζικές άποχωρήσεις κομμουνιστών άπό τό
«ΚΚΕ» έμφανίζεται μιά προϊούσα κρίση σέ μικρότερους σχηματισμούς
(ΕΚΚΕ, ΚΚΕ μ-λ, Μ-Λ ΚΚΕ, κλπ). Δέν είναι καθόλου τυχαίο ότι όλες
οί δυνάμεις πού άποδεσμεύονται, παρά τούς διαφορετικούς δρόμους
τούς όποιους βάδισαν, συναντώνται στήν άπόρρτψη τής έτερόφωτης
λογικής, καί τών γραφειοκρατικών άντιδημοκρατικών δομών, άναζητώντας ένα αύτόνομο προσδιορισμό τού έλληνικοΰ κινήματος μέ πλα
τιά συμμετοχή τών μαζών, στό έδαφος τού έπιστημονικού σοσιαλισμού
καί στήν προοπτική τής άντιιμπεριαλιστικής καί τής σοσιαλιστικής άλλαγής.
Ή διεύρυνση τοϋ άνανεωτικού χώρου προβλέπεται νά πάρει μεγα
λύτερες διαστάσεις, καθώς οί γενεσιουργές αιτίες τών διαφοροποιή
σεων δέν μπορούν νά άρθούν. Καί «ύτό τό γεγονός υποδηλώνει τρία
πράγματα:
• τήν έκταση τής κρίσης πού δοκιμάζουν οί ξεπερασμένες, έξαρτησιακές, δογματικές καί, τελικά, άντεπαναστατικές άντιλήψεις,
• τή δυνατότητα κοινής πορείας τών δυνάμεων πού, άποδεσμεύονται άπό αύτές τίς άντιλήψεις - τουλάχιστον στήν πλειοψηφία τους - μέ
τίς άλλες δυνάμεις πού έχουν τοποθετηθεί κατά τή δεκαετία 1968-1978
στόν άνανεωτικό χώρο (ένταγμένες ή άνέντακτες κομματικά),
• τήν άναγκαιότητα σύνδεσης τών ριζοσπαστικών κοινωνικών δυ
νάμεων μέ τό αίτημα τής άνανέωσης τοϋ κομμουνιστικού κινήματος καί
τής άριστεράς συνολικότερα. Σύνδεσης, όμως, πού προϋπόθεση έχει τή
διαμόρφωση μιας πειστικής πρότασης γιά τήν κοινωνική άλλαγή. Κι
αύτή ή διπλή διαδικασία θέτει μέ όξύτητα σήμερα, τό πρόβλημα τής
σύγκλισης όλων τών κομμουνιστικών άνανεωτικών δυνάμεων.
Ή προσπάθεια γιά" μιά τέτοια σύγκλιση άπαιτεΐ, πρώτα-πρώτα, νά
ύπερνικηθοϋν πολλές άμοιβαίες δυσπιστίες άνάμεσα στίς άνανεωτικές
κομμουνιστικές δυνάμεις-κληρονομιά τής πολιτικής άνελαστικότητας
πού χαρακτηρίζει τίς περισσότερες όργανωμένες καί μή συνιστώσες
τοϋ χώρου. Πρέπει, έξάλλου, νά υιοθετηθούν διαδικασίες κοινού προ
βληματισμού καί διαλόγου, κοινές πολιτικές πρωτοβουλίες καί συλλο
γικά όργανωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις, όπου θά έπιχειρείται μιά
μόνιμη σύνθεση άπόψεων καί ιδεών. Παραλληλα θά δοκιμάζονται οί
δυνατότητες μόνιμης συνύπαρξης καί ένιαίας έκφρασής τους.
Δέ μάς διαφεύγει ότι άπό πολλές πλευρές προβάλλονται έπιφυλάξεις
γιά τή δυνατότητα σύγκλισης τών διαφόρων άπόψεων καί ρευμάτων
τού άνανεωτικού χώρου. Ή σύγκλισή τους όμως, άποτελεί ταυτόχρονα
αίτημα μέ τό όποιο συναντώνται όλο καί περισσότερες δυνάμεις καί
πολιτικές άντιλήψεις, ’Άλλωστε, τό άν μπορούν νά συγκλίνουν οί άνα
νεωτικές δυνάμεις καί σέ ποιό εύρος, θά κριθεί μέσα άπό συγκεκριμέ
νες διαδικασίες, όπως αύτές πού περιγράψαμε καί τελικά, άπό τήν ίδια
τή ζωή. Μέ αύτή τήν έννοια, είναι ανώφελες - άν όχι βλαβερές καί
άντιφατικές - οί απόψεις πού κάνουν a priori άποκλεισμούς, ή θεω
ρούν προκαταβολικά άναπόφευκτη τή διάσπαση τοϋ άνανεωτικού χώ
ρου.
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Τιτοϊσμός καί εύρωκομμουνισμός
του Δημήτρη Δεληολάνη
ΜΕ ΤΟΝ θάνατο τού Τίτο 'ίσως μάς δίνεται ή ευκαιρία
γιά μιά προσέγγιση μέ τήν γιουγκοσλαβική έμπειρία
πού νά ξεφεύγει άπ’ τούς συνηθισμένους άγιογραφικούς έπιτάφιους τού αδέσμευτου αντάρτη τού κομ
μουνιστικού κινήματος. Είναι πράγματι περίεργο πώς
οι γιουγκοσλαβικές έπιλογές τού παρελθόντος άποκτούν νέα άξια μέ τήν πάροδο τού χρόνου όχι χάρη
στήν έσωτερική δυναμική τους, άλλά χάρη σέ μιά κά
ποια «άντιηγεμονική» προφητική έμπνευσή τους, πού
τότε άποτελούσε αίρεση, άλλά σήμερα είναι ήδη κοι
νός τόπος.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ σημερινούς ύμνητές τού Τίτο φτάνει μιά,
οπωσδήποτε θαρραλέα καί άναγκαία, άντίθεση πρός
τις ήγεμονικές βλέψεις τής Σοβιετικής Ένω σης, γιά νά
δικαιολογηθεί όλη ή κατοπινή πορεία τού γιουγκοσλα
βικού πρότυπου στό σύνολό του. Νά δικαιολογηθούν
άκόμα καί τά στοιχεία του πού φέρουν μιά άνεξίτηλη
σοβιετική σφραγίδα.
ΤΟ ΣΗΜ ΕΡΙΝΟ άγιογραφικό κύμα είναι ύστερόβουλο, έπιδεινώνεται από τήν κρίση τής διεθνούς ύφεσης
καί συγκαλύπτει τά όρια τής τιτοϊκής αίρεσης στό έσω-

Ο ΤΙΤΟ κάνει τήν έμφάνισή του στήν ήγεσία του Γιουγκοσλαβικού Κομμουνιστικού
Κόμματος τό 1935, σάν άνθρωπος τής Τρί
της Διεθνούς. Θά είναι πράγματι ό μόνος
άπό τά κομματικά στελέχη πού όχι μόνο θά
έπιζήσει, άλλά καί θά βασίσει τήν άνοδο του
στή γραμματεία τού κόμματος στίς αύτηρότατες σταλινικές έκκαθαρίσεις τής περι
όδου έκείνης. Ό Τίτο, κατά τήν περίοδο
έκείνη, έπεξεργάστηκε τήν άντίληψή του
περί σοσιαλισμού, πού όμως θά έρθει πολύ
σύντομα σέ σύγκρουση μέ τά συγκεκριμένα
προβλήματα τού άντιφασιστικού ένοπλου
άγώνα πού τό γιουγκοσλαβικό Κ.Κ. θά άναπτύξει άπό τό 1941. Δηλαδή, τόκατά πόσο ή
Σοβιετική Ένω ση είχε τήν δικαιοδοσία νά
προγραμματίσει, μέ τούς δυτικούς συμμά
χους, τόν μεταπολεμικό χάρτη τής Εϋρώπης, άκόμα καί γιά λογαριασμό έκείνων των
χωρών πού δέν άπελευθερώθηκαν άπό τά
στρατεύματα τών τριών μεγάλων, άλλά κυ
ρίως άπό τή δική τους αιματηρή καί γενικευμένη άντίσταστι.
Η ΠΡΩΤΗ σύγκρουση μεταξύ τού Τίτο καί
τού Στάλιν πραγματοποιείται γύρω άπο τήν
ύπόθεση μιας διπλής σοβιετο-βρετανικής
κατοχής τής Γιουγκοσλαβίας. Ό Τίτο τήν
άρνεΐται στό διπλωματικό έπίπεδο καί άποδεικνύει στήν πράξη τήν ικανότητα τού κόμ
ματός του νά άπελευθερώσει τό έθνικό
έδαφος. Ματαιώνει τό, έπίσης σοθιετοβρετανικό, σχέδιο μιας κυβέρνησης συ
νασπισμού μέ τόν στρατηγό Μιχαήλοβιτς
(πού θά άντιπροσώπευσε τήν έξόριστη κυβέρνηάη τού βασιλιά Πέτρου). Διαλύει τις
μοναρχικές δυνάμεις καί τουφεκίζει, χωρίς
ένδοιασμούς, τόν ίδιο τόν Μιχαήλοβιτς. Γιά
τόν Στάλιν, πρόκειται γιά μιά πρωτοφανή καί
άπρόβλεπτη άπειθαρχία, άφού προερχόταν
άπό έναν άπό τούς έκπρόσωπους τής κομ
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τερικό καί στό διεθνές έπίπεδο.
ΥΠΑΡΧΕΙ ή γνώμη ότι ή μετα-τιτοϊκή Γιουγκοσλαβία
έχει νά άντιμετωπίσει μιά σειρά άπό έσωτερικά καί διε
θνή προβλήματα. Τό κυριότερο άπό αύτά είναι μιά πι
θανή σοβιετική έμμεση ή άμεση έπέμβαση. Κάθε μή
ύμνητική θεώρηση θά ήταν άντικειμενικά ένα πλήγμα
πρός τήν άνεξαρτησία καί τόν σοσιαλιστικό άντικομφορμισμό.τοϋ βόρειου γείτονα. Ή ίδια μανιχαϊκή λο
γική έξόρκισε τά δράματικά προβλήματα τής οικοδό
μησης τού σοσιαλισμού, μέ τήν αιτιολόγηση ότι μιά
πιθανή γνώση τους θά βοηθούσε «άντικειμενικά» τόν
ταξικό έχθρό. Σήμερα είναι πιά φανερό ότι άκριβώς τό
άντίθετο, ή πιό πλατιά διάδοση τής κριτικής, είναι μιά
έγγύηση ότι κανένας «ταξικός έχθρός» δέν μπορεί νά
έκμεταλλευτείπιθανά «λάθη», γιά νά άπορρίψει δημα
γωγικά τό σύνολο μιας έμπειρίας. Τό ίδιο ισχύει καί γιά
τήν γιουγκοσλαβική έμπειρία. Τό πρώτο πρόβλημα εί
ναι αύτό: γιατί ό τιτοϊσμός έμεινε μιά πολιτική αίρεση,
πού δέν κατάφερε νά έπηρεάσει τούς ιδεολογικά γει
τονικούς του χώρους καί ιδιαίτερα τήν ευρωπαϊκή άριστερά;

μουνιστικής γενιάς, πού μέ τόσο μεγάλη
προσπάθεια ή Τρίτη Διεθνής είχε έπιβάλλει
στά έθνικά τμήματά της. Οί διασυμμαχικές
συμφωνίες, πάντως, διατηρούσαν τήν ισχύ
τους, άφού, στήν περίπτωση αύτή, ματαιώ
θηκαν άχιχάρη στήν «προδοσία» ένός άπό
τούς συνέταιρους, άλλά μέ πρωτοβουλία
ένός άνεξέλεγκτου παράγοντα.
ΟΙ ΙΔΙΟΙ, σχεδόν, λόγοι όδήγησαν τόν
Τσώρτσιλ νά έγκαταλείψει τήν ύπόθεση μιας
άπόβασης στή Γιουγκοσλαβία κατά τά έλληνικά πρότυπα. Ό 'ίδιος ύποστηρίζει, στά
άπομνημονεύματατου, δτι ή άπειθαρχία τού
Τίτο ήταν μιά ωρολογιακή βόμβα στά έσωτε
ρικά τού «σοσιαλιστικού στρατόπεδου». Καί
πράγματι, ή βόμβα αύτή δέν άργησε νά έκραγεϊ μέ τρόπο θεαματικό τό 1948. Στίς κα
τηγορίες πού τότε ή Κομινφόρμ έξαπόλυσε
έναντίοντών Γιουγκοσλάβων κομμουνιστών
ή μόνη, 'ίσως, πού είχε μιά κάποια σχέση μέ
τήν πραγματικότητα ήταν ή σχετική μέ τή
δυσπιστία μέ τήν όποια έγιναν άποδεκτοί οί
σοβιετικοί σύμβουλοι στή νέα σοσιαλιστική
δημοκρατία.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ή κατηγορία άτι οί τιτοϊκοί
ήταν «ρεβιζιονιστές» δέν δικαιολογείται.
Στήν πρώτη κιόλας σύσκεψη τής νεοϊδρυθείσης Κομινφόρμ, τό Γιουγκοσλαβικό
Κόμμα άνάλαβε τήν εύθύνη νά συντάξει ένα
κείμενο 'ιδιαίτερα κριτικό πρόςτό ιταλικό καί
τό γαλλικό κόμμα, πού έκείνη τήν έποχή
άκολουθούσαν τήν τακτική τής έθνικής ένότητας, πού οί Γιουγκοσλάβοι είχαν μα
ταιώσει μέ τά δπλα πρίν άπό μερικά χρόνια.
Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ αίτια τής σοβιετογιουγκοσλαβικής διένεξης τού '48 ήταν τό
θέμα τής έθνικής κυριαρχίας πού ήδη, άπό
τήν έποχή τού πολέμου, είχε προκαλέσει
προστριβές μεταξύ τού Στάλιν καί τού Τίτο.
Τό γεγονός ότι ή Γιουγκοσλαβία ήταν μιά

άπό τίς λίγες χώρες τού «σοσιαλιστικού
στρατόπεδου» πού άπελευθερώθηκε άποκλειστικά καί μόνον χάρη στίς δικές της δυ
νάμεις άφαιρούσε κάθε έπιχείρημα άπό τίς
άπαιτήσεις τών σοβιετικών νά καθορίσουν
άμεσα (διά μέσου τής έγκατάστασης συμ
βούλων στίς θέσεις κλειδιά τού κρατικού
μηχανισμού) ή έμμεσα (διά μέσου τών συλ
λογικών άποφάσεων τής Κομινφόρμ) τήν
πολιτική καί οίκονομική πορεία τής νέας σο
σιαλιστικής δημοκρατίας.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ τής έθνικής κυριαρχίας,
έξ άλλου, φτάνει γιά νά δικαιολογήσει τή
σφοδρότητα τής πολεμικής. Δέν χρειάζεται
καμιά «ιδεολογική» διαφορά. "Αν οί Γιουγ
κοσλάβοι κατάφερναν νά πολιτογραφήσουν
τήν έθνική κυριαρχία στό μεταπολεμικό
«σοσιαλιστικό στρατόπεδο», είναι πολύ πι
θανό ότι πολλές άπό τίς λαϊκές δημοκρατίες
τής ’Ανατολικής Εύρώπης θά άναγκάζονταν
νά άντιμετωπίσουν μιά έσωτερική κρίση,
χωρίς προηγούμενο. Καί αύτό τό γεγονός
ήταν, βέβαια, παρών στό σοβιετικό προβλη
ματισμό. Ή ταν, άρα, άναγκαιος, γιά τούς
σοβιετικούς, ένας κατακόρυφος έξορκισμός τής κεντρόφυγης αύτής τάσης, μιά
βίαιη άπομόνωσή της άπό τούς άλλους σο
σιαλιστικούς συνεταίρους.
Ή διαμάχη
έπρεπε νά μεταφερθεϊ στό έξωτερικό τού
κομμουνιστικού κινήματος, νά πάρει, δηλα
δή , τήν όψη μιας σύγκρουσης μεταξύ σοσια
λισμού καί καπιταλισμού.
ΤΟ 1948 τό γιουγκοσλαβικό πρότυπο σο
σιαλισμού δέν διάφερε, στήν οϋσία, άπό τό
σοβιετικό καί οί κατηγορίες γιά «ρεθιζιονισμό» ήταν άδικαιολόγητες. Αύτό όμως δέν
έμπόδισε τούς γιουγκοσλάθους κομμουνι
στές νά άναζητήσουν ύστερα άπό τό 1950 καί μέ τρόπο Ιδιαίτερα συστηματικό μόνον
ύστερα άπ’ τό 1965, μέ τήν οίκονομική
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μεταρρύθμιση τού Γκλικόρωφ - νέα πρό
τυπα οίκονομικο-κοινωνικής άνάπτυξης,
αυτή τή φορά πράγματι «ρεβιζιονιστικά» σέ
σχέση μέ τή σοβιετική όρθοδοξία. 'Αλλά καί
ή έρευνα τού Καρντέλι γύρω άπ’ τά διαχειρι
στικά συμβούλια και ή ήττα τού Ράνκοβιτς
πού είχε έναντιωθεϊ τό 1966 στή μεταρρύ
θμιση πού είσήγαγε μιάν έλεγχόμενη οικο
νομία άγοράς, δέν Κατάφεραν ποτέ νά ξεπεράσου ντίς θεωρητικοποιήσεις τής Τρίτης
Διεθνούς στό πολιτικό έπίπεδο. Ή ίδια ή
σύγκρουση μέ τόν Στάλιν έγινε άπό «σταλι
νικές» θέσεις.
ρ
ΟΡΙΣΜ ΕΝΕΣ σταθέρές Ιδεολογικές άναφορές τού «κράτους όδηγοϋ», δπως ό μο
νοκομματισμός, ή ex officio άντιπροσώπευση τής έργατικής τάξης άπό μέρους τού
κόμματος στό πολιτικό έπίπεδο, άποτελοϋν,
άκομα καί σήμερα, άναπόσπαστο κομμάτι
τού τιτοϊσμού. Στό διεθνή χώρο, διαφορε
τικά άπ’ δ,τι είχε συμβεϊ στό παρελθόν κατά
τή σύγκρουση μεταξύ Στάλιν καί Τρότσκυ
καί άπό δ,τι θά συμβεϊ στίς άρχές τής δεκαε
τίας τού ’60 μέ τήν Κίνα τού Μάο, δ Τίτο δέν
άπόθλεψε ποτέ στή δημιουργία ένός τιτοϊκού διεθνούς ρεύματος. Ή ιδεολογική έπιρροή του, σέ διεθνές έπίπεδο, ήταν πάντα
δεσμευμένη άπό τήν έξωτερική πολιτική τής
όμοσπονδιακής δημοκρατίας. Ή πιό σημαν
τική διεθνής πρωτοβουλία του, ή δημιουρ
γία τού κινήματος τών άδεσμεύτων, είχε έξ
άρχής έναν καθαρά άμυντικό χαρακτήρα.
Ήταν μιά προσπάθεια έξασφάλισης τής πο
λύτιμης έθνικής κυριαρχίας άπέναντι ατά
δύο άντιμέτωπα στρατιωτικά μπλόκ, καί τί
ποτα παραπάνω.
ΑΥΤΟ τό γεγονός έξηγεϊ, έξ άλλου, γιατί ή
εύρωπαϊκή άριστερά, μπροστά στή σοβιετο-γιουγκοσλαβική άντίθεση, δέν ήταν σέ
θέση νά πιάσει τήν ούσία τού προβλήματος.
Τό έλληνικό κομμουνιστικό κόμμα βιάστηκε
νά ταχτεί ύπέρ τής Σοβιετικής Ένω σης, δη
μιουργώντας έτσι μεγάλα προβλήματα γιά
τίς πολεμικές έπιχειρήσεις πού διεξάγονταν
στά έλληνογιουγκοσλαθικά σύνορα. Πολλά
άλλα Κ.Κ. υιοθέτησαν άνάλογες θέσεις. Οί
πιό έπιεικεϊς θέσεις πού άκούστηκαν τότε
στήν άριστερά ήταν δτι «... οί Σοβιετικοί κά
νουν λάθος...» καί δτι «... δέν είναι άλήθεια
δτι οί Γιουγκοσλάβοι δέν είναι κομμουνι
στές». Αύτή ή έκτίμηση ήταν τού Ιταλικού
Σοσιαλιστικού Κόμματος καί δείχνει πόσο
δύσκολο ήταν γιά τήν εύρωπαϊκή άριστερά
νά κατανοήσει μιά θεωρητικοποίηση πού
ύπήρχε τότε μόνον μερικά. Αφορούσε,
δηλαδή, μόνο τήν έθνική άνεξαρτησία τών
σοσιαλιστικών δημοκρατιών. Τό πρόβλημα
ήταν γιά τούς Γιουγκοσλάβους στήν ήμερήσια διάταξη. Γιά τήν εύρωπαϊκή άριστερά,
όμως, άποτελούσε, στήν καλύτερη περί
πτωση, ένα στρατηγικό πρόβλημα τού μέλ
λοντος. Κατά τά άλλα, ό Χρουστσώφ είχε
άπολυτο δίκαιο δταν μέ μεγάλο ρεαλισμό
δικαίωσε τό γιουγκοσλαβικό σοσιαλισμό μέ
τό ξαφνικό ταξίδι του στό Βελιγράδιτό 1955.
Τότε, άκόμα περισσότερο άπό τώρα, οί δια
φορές μέ τήν «όρθόδοξη» άντίληψη ήταν
πολύ περιορισμένες.
ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ χρόνια έπικράτησε ή
άντίληψη δτι ό εύρωκομμουνισμός έμπνέεται, κατά κάποιο τρόπο, άπό τή γιουγκοσλα
βική έμπειρία, χωρίς τήν όποια άφήνεται νά
έννοηθει δτι ή έμφάνισή του θά ήταν πολύ
πιό δύσκολη, άν δχι άδύνατη. Τό 1948 ή εύρωπαϊκή άριστερά έδειξε πολύ μικρή εύαισθησία γιά τόν τιτοϊκό «έθνικό» προβλημα

τισμό. Τίποτα δέν έξηγεϊ γιατί ή σημερινή
έμφάνισή τού εύρωκομμουνιστικού φαινό
μενου θά έπρεπε νά διευκολύνει μιά συνεν
νόηση άργοπορημένη κατά τριάντα, σχε
δόν, χρόνια.
ΜΕΝΕΙ λοιπόν μόνο ή κοινή άντίθεση πρός
τό «κράτος όδηγό». Αύτή ή γιουγκοσλαβική
έμπειρία άξιοποιήθηκε άπό μέρους τής εϋρωπαϊκής άριστεράς, ιδιαίτερα δταν πριν
άπό λίγα χρόνια έθρεφε τήν έλπίδα νά άναλάβει κυβερνητικές εϋθύνες.
ΣΗΜΕΡΑ ’ίσως δέ φτάνει ή άπόρριψη τού
σοβιετικού πρότυπου καί τής έξωτερικής
πολιτικής τής ΕΣΣΔ γιά νά ύποτεθεϊ κάποια
όμοιογένεια μεταξύ τού εύρωκομμουνισμού
καί τής γιουγκοσλαβικής έμπειρίας. Ή κοινή
άντίθεση μέ τήν ΕΣΣΔ έπέτρεψε, πριν άπό

κή. 'Από αύτήν τήν άποψη, ό «έθνικός δρό
μος» τού Τολιάτι έπηρέασε, έστω καί άργοπορημένα, άλλα εύρωπαϊκά κομμουνιστικά
κόμματα, άκριβώς γιατί ό χαρακτήρας του
δέν περιορίζονταν στήν ιταλική «έθνική»
πραγματικότητα, άλλά μπορούσε εύκολα νά
γενικευτεί σέ δλη τή Δυτική Εύρώπη.
ΑΛΛΑ καί στό οικονομικό έπίπεδο ή έμπει
ρία τών γιουγκοσλαβικών αύτοδιαχειριστικών συμβούλιων (τών όποιων, άς μήν τό ξε
χνάμε, τό κύριο καθήκον ήταν, κατά τά
πρώτα 15 χρόνια, ή άνοικοδόμηση) δέν έχει
πολλά κοινά σημεία μέ τά έργοστασιακά
συμβούλια τής ’ Ιταλίας ή τίς άλλες συμβουλιακές πρωτοβουλίες τής δυτικοευρωπαϊ
κής έργατικής τάξης.
ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ό εύρωκομμουνισμός διεκ-

τρία χρόνια, τήν προσέγγιση μεταξύ τής
μετα-μαοϊκής Κίνας καί τής Γιουγκοσλαβίας.
’Αλλά δλοι μπορούν νά διαπιστώσουν πόση
άπόσταση χωρίζει τόν τιτοϊσμό άπό τίς θεω
ρητικοποιήσεις τής νέας κινέζικης ήγετικής
όμάδας.
Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ μεταξύ τών εύρωκομμουνιστών καί τής τιτοϊκής Γιουγκοσλαβίας
έχει, λοιπόν, αύτόν τό τομεακό καί άμυντικό
χαρακτήρα. Οί αιτίες βρίσκονται άκριβώς
στή διαφορετική ιστορική μνήμη τών δύο
πολιτικών χώρων. Ό εύρωκομμουνισμός
δέν παύει νά ύπογραμμίζει τόν ιδιόμορφο
χαρακτήρα του σάν κληρονόμος δλης τής
δημοκρατικής καί προοδευτικής παράδοσης
τής νεώτερης ιστορίας τής Δυτικής Εύρώπης. Ή έπιμονή στόνάναντικατάστατο ρόλο
τών θεσμών τής άντιπροσωπευτικής δημο
κρατίας στόν πολιτικό καί πολιτιστικό πλου
ραλισμό, δέν μπορεί παρά νά άνάγει τίς ρί
ζες της άκριβώς σ' αύτή τή δημοκρατική
παράδοση τής εύρωπαϊκής δύσης.
ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ τήν άποψη δικαιολογημένα, ό
εύρωκομμουνισμός θεωρεί τόν έαυτό του
γνήσιο προϊόν τής δυτικής άστικής δημο
κρατίας. Ό μαρξισμός του έμπνέεται άπό
την άριστερή φιλελεύθερη παράδοση έμπλουτισμένη άπό δευτεροδιεθνιστικά στοι
χεία. Ό έθνικιστικός παράγοντας, έξ άλλου,
πού κυριάρχησε άπό τήν άρχή στή γιουγ
κοσλαβική άνταρσία, μόνο μερικά ύπάρχει
στήν εύρωκομμουνιστική πολιτική έπεξεργασία.
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ό έθνικισμός (δχι, βέβαια,
ή έθνικοφροσύνη) ήταν κατά κανόνα μόνιμο
συστατικό στοιχείο κάθε λαϊκού καί άπελευθερωτικού κινήματος. Στή Δύση δμως ό
έθνικισμός ταυτίστηκε άπό αιώνες μέ μιάν
Ιμπεριαλιστική καί έπιθετική άστική πολιτι

δικεΐ δικαιολογημένα τήν κληρονομιά τού
πιό προοδευτικού τομέα τής άστικής πολιτι
κής έπιστήμης, ή γιουγκοσλαβική έμπειρία
δέν έχασε ποτέ τόν τρίτο διεθνιστικό χαρα
κτήρα της στό πολιτικό έπίπεδο. Ή ύπεράσπιση τής έθνικής άνεξαρτησίας, πρίν άπό
τή λήξη τού δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου,
ήταν δευτερεύον πρόβλημα γιά κάθε κομ
μουνιστικό κόμμα. Δέν είχε άκόμα παρου
σιαστεί τό δραματικό πρόβλημα τής «περι
ορισμένης κυριαρχίας» τών λαϊκών δημο
κρατιών τής ’Ανατολικής Εύρώπης.
ΟΠΩΣ είδαμε καί προηγούμενα, στίς έθνικές αύτές θέσεις τού Τίτο δέν παρουσιάζον
ται «ρεβιζιονιστικές» τάσεις. Ό «ρεβιζιονισμός» έκανε τήν έμφάνισή του στίς θεωρη
τικοποιήσεις γύρω άπό τήν αύτοδιαχείριση,
άλλά ή προσπάθεια άκόμα καί τού πιό άνανεωτικού Καρντέλι ήταν νά ένταχθούν στή
λενινιστική παράδοση τών σοβιέτ. Άπό αύτή
τήν άποψη, ό τιτοϊσμός, σάν μερική καί δχι
όλοκληρωμένη θεωρητική έπεξεργασία,
φαίνεται περισσότερο σάν μιά άνεξάρτητη
μεταβλητή τού όρθόδοξου μαρξισμού, μιά
ιδιόμορφη έκδοση τού «ύπαρκτού σοσιαλι
σμού», παρά σάν μιά όλοκληρωμένη προ
σπάθεια ρήξης μέ τόν τριτοδιεθνιστικό μαρ
ξισμό, κατά τά πρότυπα τών εύρωκομμουνιστικών κομμάτων.
ΜΕΤΑ τό θάνατο τού Τίτο δέν θά έκλείψουν, βέβαια, οί λόγοι πού μέχρι σήμερα
δικαιολόγησαν τήν άποχή άπό τό «σοσιαλι
στικό στρατόπεδο». Ή άλθανική έμπειρία
άπόδειξε δτι δέν φτάνει ή σφοδρή ιδεολο
γική ρήξη γιά νά έξασφαλιστεϊ ή άνεξαρτη
σία έναντι τού «κράτους όδηγού».
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ τής πολιτικής μπορούν νά εί
ναι πιό έπίμονοι καί πιό άποτελεσματικοί
άπό χίλιες ιδεολογικές ρήξεις.
■
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1964: Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ «ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΔΑ» ΚΑΙ «ΛΑΜΠΡΑΚΗΔΩΝ»

’Οργανωμένο καί αύθόρμητο
τής Κατερίνας Σαίν Μαρτέν

Κίνημα Νεολαίας

Μ ΙΑ μελέτη τής ανγχώνευσΐ)ς ανάμεσα στή Νεολαία
τής ΕΔ Α καί (ττή Δημοκρατική Κίνηση Νέων «Γρήγορης
Λαμπράχης», .τον έγινε ατίς 14 Σεπτέμβριον 1464,
μπορεί νά μάς μάθει πολλά γιά τή όομή πού πρέπει νά
'έχει μιά κομματική οργάνωση νεολαίας τής άριοτεράς.
’Αλλά καί γιά μιά καλύτερη γνώση τής πρόσφατης
ελληνικής πολιτικής ιστορίας αύτή ή πολιτική εξέλιξη
έχει κάποια σημασία. "Ετσι δημιονργήθηκε ή
Ή Κ ατερίνα Σά ν-Μ α ρτέν κατάγεται άπό τή Νότια Γαλλία. Zsï άπό
καιρό στήν Ε λλάδα, μ ιλάει καί γρά φ ει τά Ελληνικά κα ί έρευνά ζηνήματα τής Ν έας Ελληνικής 'Ιστορίας, μ έ μεταπ τυχιακή ειδίκευση
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Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη, ή μεγαλύτερη
οργάνωση νεολαίας στην 'Ελλάδα μετά τήν ΕΠ Ο Ν καί
μιά άπό τις μαζικότερες πολιτικές νεολαίες στό δυτικό
κόσμο.
Η Νεολαία τής ΕΔ Α είχε ήδη κατακτήσει μιά
σημαντική παρουσία με τή συμμετοχή της στούς αγώνες
τής νεολαίας· γιά τήν Κύπρο, γιά νά δοθεί τό 15% τού
προϋπολογισμού γιά τήν παιδεία, γιά τήν ύπεράσπιση
τού Συντάγματος μέ σημαία τό άρθρο 114. Ή Δ ΚΝ ΓΛ
είναι ένα καινούριο καί σχετικά άμορφο, αλλά
εξαιρετικά μαζικό καί πρωτότυπο πολιτικό καί
πολιτιστικό κίνημα τής νεολαίας. Ή Νεολαία πού
δημιουργείται άπό τή συγχώνευσή τους ’έχει σάν άξονα
τής δράσης της τήν οργανική σύνδεση τής πολιτικής
δράσης καί τής πολιτιστικής δημιουργίας.
Η Δ .Κ.Ν . «Γρηγόρης Λαμπράκης» δημιουργείται
μέσα άπό τούς άγώνες πού άκολουθοϋν τό έκλογικό
πραξικόπημα του 1961 καί άμέσως μετά τή δολοφονία
τοϋ βουλευτή πού τής έδωσε τό όνομά του, στις 22
Μαΐου 1963. Ή δυναμική αυτών τών λαϊκών
κινητοποιήσεων οδήγησε στην άνατροπή τής
κυβέρνησης Καραμανλή καί στην πρώτη εκλογική νίκη
τής 'Ένωσης Κέντρου τοϋ Γ. Παπανδρέου.
Η Α Ρ ΙΣ Τ Ε Ρ Α είχε νά άντιμετωπίσει ένα καινούριο
πρόβλημα: τήν μορφή πού έπρεπε νά δοθεί στό κίνημα
τής νεολαίας της, μέσα στις συνθήκες σχετικής
όμαλότητας τής πολιτικής ζωής καί κάποιων
δημοκρατικών ελευθεριών, πού είχε τότε φανεί ότι
είχαν δημιονργηθεΐ. Οι προοπτικές μπορούσαν νά
σχηματοποιηθούν έτσι:
• Ή μιά οργάνωση στενά κομματική, πού θά ήταν
άποτελεσματικότερη σάν μηχανισμός, άλλά κινδύνευε
νά βρεθεί άπομονωμένη άπό τά ευρύτερα ρεύματα πού
όιατρέχαν τή νεολαία.
• “Η μιά μαζική οργάνωση μέ συζητήσιμη όμως
ικανότητα άντίδρασηςσέ αιφνιδιαστικές μεταβολές τής
πολιτικής κατάστασης καί ιδιαίτερα στήν ενδεχόμενη
πάντα προοπτική Ανωμαλίας.
Μ Ε .4.1.1,4 λόγια, τό πρόβλημα τής συγχώνευσης
έθετε ήδη, άπό τότε καί γιά πρώτη φορά, ύπό συζήτηση
τήν ικανότητα άντίστασης τής άριοτεράς σέ μιαν
αυταρχική, στή χειρότερη περίπτωση, δικτατορική
εκτροπή.
ΕΝ Δ ΙΑ Φ ΕΡ Ο Ν παρουσιάζει καί ό τρόπος μέ τόν
όποιο άποφασίστηκε καί έκτελέστηκε ή συγχώνευα»).
Είναι ένα δείγμα τής γενικότερης μεθοδολογίας
έσωτερικής λειτουργίας πού ΐαχυε καί στή νόμιμη ΕΔΑ
καί ατό παράνομο Κ Κ Ε . Ή κριτική τής συγχώνευσης^
άπό μερικά στελέχη τουλάχιστον, Απηχοΰσε τήν
αμφισβήτηση αυτών τών όργανωπικών αυνθΐ)κών, πού
είχε άρχίσει τότε νά διαδίδεται στήν ελληνική Αριστερά.
στήν Ιστορία τής νεολαίας τού όριστερού κινήματος,
Ή έρ ευ να κα ί οΙ συνεντεύξεις πού άκοΑΟϋβούν έγινα ν ειδικά
γιά τό «4ΝΓ/»,

01 Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ε Σ προέρχονται από δυό συμμετρικά
αντιμέτωπες πηγές:

κάποιαν Αξία καί γιά τά σημερινά κινήματα τής
νεολαίας. Θά βρείτε μέ τή σειρά τά κείμενα τών:

• 'Από τά μέλη τής Νεολαίας τής ΕΔ Α πού
άρνιοννται τή διάλυση τής οργάνωσής τους καί τή
διαδικασία πού τούς επιβάλλεται.
• Ά πό στελέχη τήςΔ .Κ .Ν .«Γ.Λ .» πού θέλουν νά
διατηρήσουν τό κίνημά τους μέ τήν άνόθευτη μορφή
του, υπολογίζοντας σ' αυτό σάν ένα παράγοντα
διεύρυνσης τής επιρροής τής άριστεράς.
Κ Α Ι Ο Ι δύο αυτές θέσεις όμως, äv καί ξεκινούσαν
άπό Αντίθετη προβληματική, συσπείρωναν σημαντικό
Αριθμό νέων γύρω άπό τό συμπέρασμα ότι ή
συγχώνευση είναι ένα επικίνδυνο λάθος μέσα ατό
γενικό πολιτικό κλίμα εκείνης τής εποχής καί
ειδικότερα σ ’ ότι άφορά τό κίνημα τής νεολαίας. 01
διαφωνίες καθόριζαν καί τόν τόνο τών Αντιδράσεων
τής ήγεσίας τής άριστεράς καί τά πράγματα δέν ήταν
καθόλου τόσο Απλά, όσο προσπαθούσε νά τά εμφανίσει
ή «Α Υ Γ Η » εκείνης τής εποχής.
Π Α Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Ζ Ο Υ Μ Ε τίς μαρτυρίες τεσσάρων άπό
τούς πρωταγωνιστές εκείνης τής διαδικασίας. Ή
Αντιπαράθεση τών Απόψεών τους θά επιτρέψει στούς
Αναγνώστες μας νά βγάλουν τά δικά τους
συμπεράσματα γιά τό πολιτικό γεγονός πού εξετάζουμε.
Κι ίσως ορισμένα άπό αυτά τά συμπεράσματα νά έχουν

• ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, Πρόεδρου τής Δ .Κ.Ν .
«Γ.Λ.» πού έγινε Πρόεδρος τής Δ .Ν .Λ., βουλευτής τής
Ε Δ Α , Πρόεδρος τού Πατριοηικού Μετώπου τόν καιρό
τής δικτατορίας. Ό Θεοδωράκης Αφού πήρε μέρος στήν
ηγεσία τού Κ Κ Ε έσ. ήταν ένας άπό τούς ηγέτες τής
'Ενωμένης Άριστεράς στις εκλογές τού 1974.
Υποψήφιος Δήμαρχος μέ τήν υποστήριξη τού Κ Κ Ε στις
έκλογές τού Οκτώβρη 1978, ηγείται σήμερα τής Κ Ε Α .
• ΑΝΤΡΕΑ ΑΕΝΤΑΚΗ, μέλους τής ήγεσίας τής
Δ .Κ.Ν . «Γ.Λ.» καί Αργότερα τής Δ.Ν.Λ. 'Ηγετικό
στέλ.εχος τού Π ΑΜ καί μεταδικτατορικά τής σημερινής
ΕΔ Α , εκλέχτηκε πρόσφατα Δήμαρχος Υμηττού μέ τήν
υποστήριξη τού Π Α Σ Ο Κ καί τού Κ Κ Ε έσ.
• ΤΑΚΗ ΜΠΕΝΑ, Γεν. Γραμματέα τής Ν .ΕΔ Α καί
μέλους τής Ε .Ε . τής ΕΔ Α . Αργότερα ό Τ. Μπενάς έγινε
Γεν. Γραμματέας τής Δημοκρατικής Νεολαίας
Λαμπράκη καί σήμερα είναι μέλος τού Ε .Ε . τού Κ Κ Ε έσ.
• ΜΑΚΗ ΠΑΠΟΥΑΙΑ, ηγετικού ατέλεχους τού
σπουδαστικού τμήματος τής Νεολαίας ΕΔ Α καί
Αργότερα πρώτος Πρόεδρος τής Π ΑΝ ΔΗ Κ «Σωτήρης
Πέτρουλας». Ό Μάκης Παπούλιας εκδίδει σήμερα στή
συνοικία του τήν εφημερίδα « ’.Ελεύθερη Γνώμη».

<<Ήλιαζαν ότι μέ τόν περιορισμό μον
στό χώρο τής νεολαίας θά μέ εκτόνωναν
καί θά μέ έβαζαν στό περιθώριο...»
Ε Ρ : Ή συγχώνευση ήταν μιά άνάγκη γιά
τήν ΔΚΝΓΛ; Προσωπικά γιά ποιούς λόγους
τήν ήθελες καί τά στελέχη τής ΔΚΝΓΛ τήν
πρόβλεψαν άπό πολύ καιρό;
ΑΠ: "Ολη ή περίοδος 1961-1963 ήταν περί
οδος ριζοσπαστικοποίησης τού λαού καί
κυρίως τής νεολαίας. Τήν 'ίδια έποχή τό
μουσικό κίνημα πού άρχισε μέ τόν ΕΠΙΤΑ
ΦΙΟ ξεσήκωνε τό λαό. "Ομως θά ήταν λά
θος άν πιστεύαμε ότι είναι τό κίνημα αύτό,
τό πολιτιστικό, πού «όργάνωσε» τούς
νέους. 'Οπωσδήποτε συνέβαλε γιά τήν
άπόκτηση πολιτικής συνείδησης, δμως τά
αίτια πού έστρεψαν τά πλήθη τής νεολαίας
πρός τήν 'Αριστερά ήταν πολιτικά. Οί δε
κάδες, χιλιάδες νέοι πού ξεχύθηκαν μαχη
τικά στήν κηδεία τού Λαμπράκη άπό τήν
άποψη τής διάθεσης, τής πίστης, καί τής
άπόφασης ήσαν ήδη λαϊκοί άγωνιστές πού
φλέγονταν νά όργανωθούν καί νά παλέ
ψουν γιά τά Ιδανικά τής 'Αριστερός. Δέν
λέω δτι ήσαν κομμουνιστές, γιατί πολλοί
Ισως δέν ήξεραν τότε τί σημαίνει κομμου
νισμός, "Ομως άργότερα όταν μπήκαν στή
ΔΚΝΓΛ συνειδητοποίησαν μέσα στόν
άγώνα ότι είναι οί συνεχιστές τού ένιαίου

κινήματος τής έλληνικής Άριστεράς πού
ξεκίνησε άπό τό ΚΚΕ γιά νά περάσει άπό τό
ΕΑΜ καί νά φτάσει στήν ΕΔΑ, Δηλαδή νέοι
κομμουνιστές. Επομένως όσα λέγονται γιά
πολιτιστική όργάνωσπ είναι άνιστόρητα.
Τότε τό πολύ «στενό», δηλαδή τό πολιτικό,
ήταν συγχρόνως καί τό πολύ «πλατύ», δη

λαδή τό πολιτιστικό-μαζικό. Χωρίς μιά πρω
τοπόρα καί μαχητική πολιτική γραμμή καί
καθημερινή δράση ή νεολαία θά μάς γυρνοΰσε τήν πλάτη.
Αύτό τό γεγονός τό συνειδητοποίησα
εύθύς άμέσως καί γι' αύτό σάν Γραμματέας
τής ΔΚΝΓΛ θέλησα άπό τήν πρώτη στιγμή
νά τής δώσω χαρακτήρα πρωτοποριακό,
μαχητικό, πούέδενε άρμονικά καί δημιουρ
γικά μέ τό πλατύ κοινωνικό καί πολιτιστικό
πρόγραμμα δράσης. Οί στόχοι μας ήταν
ö ,τι πιό πλατύ καί μαζικό μπορούσε νά έπιστρατεύσει ή φαντασία, ή άγωνιστική
παράδοση καί ή Τέχνη τού Λαού.
'Οδηγημένος άπό τήν πολύτιμη πείρα
τής ΕΠΟΝ φιλοδοξούσα νά βοηθήσω τήν
έλληνική νεολαία νά ξαναμπεΐ στήν κοίτη
τού έπαναστατικού μας κινήματος.
"Ετσι γρήγορα ή ΔΚΝΓΛ έξελίχθηκε σέ
μιά δυναμική νεολαία πού κατακτούσε τό
ρόλο τής πρωτοπορίας καθημερινά μέσα
σέ άγώνες. Ή Εξο υσία έστρεψε τούς μη
χανισμούς της ένάντια σέ μάς. ’Απειλές,
διώξεις, συγκρούσεις σώμα μέ σώμα, δικα
στήρια, φυλακίσεις, τραυματισμοί, Αϋτά
όμως καταξίωναν τούς νέους Λαμπράκηδες μέσα στήν συνείδηση τού λαού καί
Ιδιαίτερα τής νεολαίας.
Τότε θά μου πείτε, τί ρόλο έπαιζε ή Νεο
λαία τής ΕΔΑ;
Στό πρώτο διάστημα τά στελέχη της
πλαισίωναν τίς όργανώσεις μας. Άργότε
ρα, δταν οί όργανώσεις μας άρχισαν νά

μορφοποιοϋνται, τά στελέχη αύτά προσ
παθούσαν νά παίξουν τό ρόλο τού «κομι
σάριου», "Ετσι ένας διαχωρισμός έπικίνδυνος μπήκε μέσα στίς γραμμές μας, άνάμεσα στούς «μαζικούς» καί τούς «κομματι
κούς», Καί τό πιό σπουδαίο ήταν τό ότι ή
ζωή είχε στήν πράξη καταργήσει αύτή τή
διάκριση: Τόσο ή ήγεοία τής ΔΚΝΓΛ όσο
καί ή βάση πίστευαν καί ήθελαν νά άνήκουν στό χώρο τής μαρξιστικής Ά ρ ιστε
ράς. Γιά ποιό λόγοι λοιπόν νά έχουμε δυό
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πρωτοπόρες νεολαίες; Γιά όλους αυτούς
τούς λόγους έθεσα πολύ γρήγορα τό θέμα
τής συγχώνευσης.
Ε Ρ : Συζήτησες μέ στελέχη τής άριστεράς
έξω άπ’ τήν ΕΔΑ γι’ αύτό τό θέμα; μέ τήν
ήγεσία τής ΕΔ Α ; 'Υπήρχαν διαφωνίες, έπιφυλάξεις;
ΑΠ: Δ έν θυμάμαι πιά ποιοι όπό τήν ήγεσία
τής ΕΔΑ είχαν άντιρρήσεις καί γιά ποιούς
λόγους. Θυμάμαι μόνο ότι σέ κάθε εύκαιρία μιλούσα γι’ αύτό. Είχα γίνει φορτικός...
Ε Ρ : Γιατίή συγχώνευση άργησε τόσο πολύ;
ΑΠ: Έ κ των ύστέρων φάνηκε καθαρά ότι
τό μοναδικό πρόβλημα πού απασχόλησε
τότε τήν ήγεσία τής ΕΔΑ καί τού ΚΚΕ ήταν
ή περίπτωσή μου.
Στά 1962 είχα ήγηθε'ι, σέ μιά κίνηση κομ
μουνιστών έκτος τής ΕΔΑ. Κυκλοφορή
σαμε τό ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ έπιδιώκοντας έξυγίανση τής ΕΔΑ καί άλλαγή τής
πολιτικής της. ’Αρχές τού 1963 συζητού
σαμε μέ τήν ήγεσία τής ΕΔΑ τούς όρους
γιά τήν είσοδό μας στό κόμμα. Τότε δολο
φονήθηκε ό Λαμπράκης. "Αλλαξε τό πολι
τικό κλίμα καί μοϋ έγινε πρόταση νά έγκαταλείψω τίς ιδέες μου γιά ένα πλατύ λαϊκό
κίνημα ή μάλλον νά τίς έφαρμόσουμε μαζί
στό χώρο τής Νεολαίας.
Συμφωνήσαμε νά έχουμε κοινή εύθύνη
καί μέ πλαισίωσαν μέ δυό στελέχη τής
Ν.ΕΔΑ: τόν Γρηγόρη Γιάνναρο καί τόν Ά νδρέα Λεντάκη. Άπ ό τήν πλευρά μου πρότεινα τόν Δημήτρη Καραχάλιο καί τόν Θ.
Πάγκαλο. Στή συνέχεια παρέμεινα κομμου
νιστής έκτός κόμματος, γιατί έξακολουθοϋσα νά διατηρώ τίς έπιφυλάξεις μου γιά
τήν ήγεσία τής ΕΔΑ. "Ωστε ήμουν ένα
άναγκαΐο κακό.
Νομίζω ότι οί ήγέτες τής ΕΔΑ δέν πί
στευαν στήν έπιτυχία τού κινήματος τών
Λαμπράκηδων. Καί ήλπιζαν ότι μέ τόν περι
ορισμό μου στό χώρο τής νεολαίας θά μέ
έκτόνωναν καί θά μέ έβαζαν στό περιθώ
ριο. Γιά τό λόγο αύτό τά δυό στελέχη τής
Ν.ΕΔΑ τόν πρώτο καιρό περισσότερο μέ
έπέβλεπαν παρά συνεργάζονταν μαζί μου.
Έ τ σ ι λοιπόν κάτω άπ’ αύτό τό πρίσμα πρέ
πει νά έξετάζει κανείς τή στάση τής ήγεσίας.
"Οταν τό κίνημα φούντωσε ήταν φυσικό
νά άνησυχούν... Βέβαια στήν πράξη δέν
ύπήρχε καμμιά σοβαρή διαφωνία μεταξύ
μας. Τά στελέχη τής Ν.ΕΔΑ σιγά-σιγά άφομοιώθηκαν πλήρως άπό τό
καινούριο
πνεύμα. Στό κάτω-κάτω όλοι μας προερχόμεθα άπό τόν κοινό κορμό ΕΑΜ-ΕΠΟΝΚ Κ Ε... καί δώ βρίσκεται τό τραγελαφικό
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στοιχείο τής ύπόθεσης. Γιατί νομίζω ότι
ύπήρχε συντροφικότητα καί έμπιστοσύνη
θά 'λεγα άπόλυτη μεταξύ μας. Τό μόνο μου
έλάττωμα ήταν ότι δέν ήμουν τυπικά μέλος
τού κόμματος. "Αλλωστε δέν μοϋ είχε γίνει
καμμιά πρόταση ιδιαίτερα άπό τήν έποχή 1964 καί μετά - πού ή κοινή κομματική ζωή
καί δράση μέ είχε πιά ταυτίσει καί μέ τήν
ΕΔΑ καί μέ τό ΚΚΕ. "Αρχισα νά βγαίνω καί
στό έξωτερικό καί νά συνεδριάζω μέ μέλη
τού Π.Γ. Πήρα μέρος καί σέ όλομέλει^ες τού
Π.Γ. Ό μω ς κομματικό μέλος δέν ήμουν, όχι
πιά γιατί είχα έπιφυλάξεις, άλλά γιατί δέν
μοϋ τό έζήτησε κανείς νά γίνω. Νόμιζα ότι
τό έκαναν γιά νά μέ προφυλάξουν καί ότι
ισχύει γιά όλα τά μέλη καί τά στελέχη τής
ΕΔΑ. 'Αργότερα έμαθα - στή Δικτατορία ότι όχι μόνο στελέχη τής ΕΔΑ άλλά καί τής
ΔΝΛ είχαν στρατολογηθεϊ στό ΚΚΕ καί ότι
μέσα στό Προεδρείο τής Νεολαίας ύπήρχε
φράξια κομμουνιστών... Ποιοι καί γιατί εί
χαν άποφασίσει τόν έξοστρακισμό μου;
Αύτό 'ίσως δέ θά τό μάθουμε ποτέ. Τώρα
σκέφτομαι ότι όρισμένοι ήγέτες τής ΕΔΑ
μέ προσωπικά κριτήρια έστελναν έξω έκθέσεις καί εισηγήσεις καί έτσι παρέμενε
άνοιχτό ένα πλασματικό καί φτιαχτό πρό
βλημα - τής μή κομματικότητάς μου - πού
καθυστέρησε τή συγχώνευση καί σέ συν
έχεια διάλυσε άπό τά μέσα τούς Λαμπράκηδες μιάς καί οί φράξιες γινόντανε άσφαλώς μέ κριτήρια «κόστας» καί όχι άντικειμενικά. Οί πονηρές εισηγήσεις - ότι λ.χ. ό
Θεοδωράκης πάει όπου θέλει τή νεολαία φόβιζαν τό Π.Γ. πού έδωσε πράσινο φώς
στή διάβρωση τής ΔΝΛ μέ διάφορες φα
τρίες πιστές στόν τάδε ή τόν τάδε ήγέτη
τής ΕΔΑ άπ' αύτούς πού άργότερα πρώτος
στάτησαν στήν 'ίδρυση τού ΚΚ Ε έσωτερικοϋ... Όπως βλέπουμε όλα πληρώνονται σέ
τούτη τή ζωή. "Ομως τό μεγαλύτερη τίμημα
τό πληρώνει ό λαός καί τό κίνημά του.
Ε Ρ : Πώς έφαρμόσθηκε ή συγχώνευση μέσα
στήν ΔΚΝΓΑ; έγινε μιά προετοιμαατική
δουλειά;
ΑΠ: Ή ταν μιά άτέλειωτη διαδικασία άπό
συνεδριάσεις πού μέ έφεραν σέ έπαφή μέ
τόν άποστεωμένο, τυπολατρικό δογματικό
χαρακτήρα τού «άπαράτ» τών κύριων στε
λεχών τής Ν.ΕΔΑ. Είλικρινά δέν κατάλαβα
γιά ποιό λόγο δαπανούσαμε τόσες ώρες
έξω άπό τή δράση καί τό κίνημα γιά νά
άκούμε τίς «έκ βαθέων» έκμυστηρεύσεις
τών στελεχών. Τελικά, τήν τελευταία μέρα,
μείναμε στόν τότε γραμματέα, τόν Τάκη
Μπενά, μονάχα δυό πιστοί καί τόν συν
οδεύσαμε στό σπίτι μου. Ό Χριστοφιλόπουλος - πού ήταν έκτός τής κάστας - καί
ό ύποφαινόμενος. Είχε καταρρεύσει γιατί
όλα τά πιστά του στελέχη τόν είχαν κυριο
λεκτικά κατεδαφίσει...
Ή σαν όλοι σύντροφοι μέ σοβαρά έφόδια.
Ηθικά, άγωνιστικά, πολιτικά. 'Όμως οί
γραφειοκρατικές λειτουργίες στήν ήγεσία
τής ΕΔΑ - έξ ού καί οί έπιφυλάξεις μου τούς είχαν σχεδόν άχρηστεύσει.
Μέ τή συγχώνευση όλοι αύτοί μέ έπικεφαλής τόν Μπενά ξαναβρήκαν τόν έαυτό
τους. Άναβαπτισμένοι μέσα σέ ένα όρμητικό κίνημα άναδείχτηκαν σέ σπουδαία πο
λιτικά μαζικά στελέχη. "Ωστε ή κρίση πού
διαπίστωνα πριν δέν ήταν κρίση προσώπων
άλλά κρίση πολιτικής έπιλογής. Τούς
άφηνα νά έκπληρώνουν όλα τά τυπικά τους
καθήκοντα, ΕΙΣΗ ΓΗ ΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ,
κ.λ.π., μέ τή βεβαιότητα ότι τό κύριο πεδίο

τής σύγκρουσης, τής μάχης τής σωστής
διαπαιδαγώγησης καί τής πολιτικής καί
ιδεολογικής άνδρωσης τών μελών μας
ήσαν οί σωστές πολιτικές καί άγωνιστικές
έπιλογές, μέσα στό στίβο τής ζωής.
Λ,
Ή πρόταση λ.χ. γιά τήν ΕΞΟΡΜΗΣΗ γιά
τό ΒΙΒΛΙΟ, πού καταπολεμήθηκε - καί κα
θυστέρησε γιά πολλές βδομάδες - άπό τήν
«κομματική φράξια», άξιζε 100 Εισηγήσεις
καί 100 Καταστατικά. ’Ήξερα άτι οί «κομμα
τικοί» κάπου τά μαγειρεύουν καί είλικρινά
τούς διασκέδαζα όταν μέσα στις συνεδριά
σεις τού Προεδρείου άγωνιοϋσαν άν θά τά
περάσουν. Τούς τυραννούσα λίγο καί μετά
τά «ένέκρινα».
Ε Ρ : Πώς άντέδρασε ή ήγεσία τής ΔΝΛ κατά
τούς διαφωνοϋντες καί ποιά ήταν ή άποψή
σου;
ΑΠ: Ό πιό σκληρός γιά τούς διαφωνούντας
-π ο ύ ήταν άλλωστε έλάχιστοι - ήμουν έγώ.
Γιά λόγους καθαρά πολιτικούς. Θυμάμαι
ότι τότε είχαν άναπτύξει τή θεωρία γιά
τούς δυό άξονες. Τόν κάθετο καί τόν όριζόντιο. Ό πρώτος, ή ίδεολογική-πολιτική
δουλειά. Ό
δεύτερος, ή κοινωνικήπολιτιστική μαζική. "Αν μείνουμε στόν ένα,
τότε όδηγούμαστε στό σεκταρισμό. "Αν
μείνουμε στόν άλλο στόν άμορφισμό. Γιά
μένα ένα πραγματικά λαϊκό έπαναστατικό
κίνημα πρέπει νά φροντίζει ώστε νά ύπάρχει χρυσή τομή άνάμεσα στήν πολιτική καί
μαζική του δράση. Ό σ ο προχωρεί ό ένας
άξονας τόσο άναπτύσσεται καί ό άλλος.
Γιά τό λόγο αύτό έπεδίωξα άπό τήν
πρώτη στιγμή τή συγχώνευση. Γιατί πί
στευα ότι ή μέθεξη άνάμεσα στίς δυό νεο
λαίες θά όδηγούσε σ' αύτό τό άρμονικό
άποτέλεσμα. Κ ί έτσι έγινε. Γιατί τά στε
λέχη τής Ν.ΕΔΑ βρήκαν μάζες γιά νά κινη
θούν καί νά δημιουργήσουν πολιτικά ένώ
οί Λαμπράκηδες βρήκαν ώριμα πολιτικά
στελέχη γιά νά άνεθάσουν τό πολιτικόίδεολογικό καί όργανωτικό τους έπίπεδο.
Επομένως έκεϊνος πού έβλεπε στούς
Λαμπράκηδες μόνο τόν πολιτιστικό τους
χαρακτήρα ξεκομμένο άπό τήν πολιτική
δράση πίστευα ότι καί γενικά άγνοεϊ βασι
κούς κανόνες τού λαϊκού κινήματος άλλά
καί ειδικά γιά τήν περίοδο έκείνη βρίσκεται
έκτός πραγματικότητας. Ποιος νέος θά
'μπαίνε σέ μιά όργάνωση όπως οί Λαμπρά
κηδες μόνο καί μόνο γιά νά τραγουδήσει, ή
νά καθαρίσει τά πεύκα άπό τίς κάμπιες όπως μάς κατηγορούσαν οί ύπερεπαναστάτες τής έποχής- Τό τίμημα ήταν δυσ
ανάλογο γιά τόσο «μαλακές» πράξεις. "Αν
γινόσουν Λαμπράκης έμπαινες αύτόματά
στήν μπούκα τού κανονιού. Επομένως οί
έπιλογές έκείνη τήν περίοδο γινόντουσαν
μέ κριτήρια μαχητικά. Βεβαίως ύπήρχε ένθουσιασμός, όμως εύθύς άμέσως μπροστά
στό νέο όρθώνονταν τόσα καί τέτοια έμπόδια καί κίνδυνοι πού θά έπρεπε νά τό
σκεφτει καλά πριν κάνει τό βήμα τό άποφασιστικό. Ίσω ς μερικούς τούς ξεγελούσε
τό γεγονός τής μαζικότητας. Γιατί όμως
ύποτιμούν τίς μάζες; Μήπως δέν προϋπήρξε ή μαζικότητα τού ΕΑΜ καί τής ΕΠΟΝ
σέ άκόμα πιό δύσκολες στιγμές; Τί συνέβαινε όμως, καί στις δυό περιπτώσεις:
Συνέβαινε τό γεγονός ότι οί μάζες άπ' τή
μιά μεριά είχαν στυγνά καθεστώτα πού τίς
έσπρωχναν στά άκρα ένώ άπ’ τήν άλλη - κι
αύτό είναι τό σπουδαιότερο - ύπήρχε ή
πρωτοπόρα πολιτική όργάνωση πού άνοιγε
προοπτική πού ένέπνεε, έπειθε καί κέρδιζε

τήν έμπιστοσύνη των μαζών. Αυτό έγινε
τότε καί μέ τούς Λαμπράκηδες. Κερδήθηκαν γιατί πείστηκαν καί έμπνεύστηκαν άπό
τήν προοπτική πού άνοιγε μπροστά τους ή
ΔΝΑ σέ πρώτο πλάνο καί τό Κ Κ Ε, πού λει
τουργούσε σάν ζωντανός καί δυνατός μύ
θος. Ή ζημιά προέρχονταν άπό τήν ήγεαία
τής ΕΔΑ. Γι’ αύτό καί μιά βδομάδα πριν τήν
Δικτατορία καί δταν πιά άλοι σχεδόν οί κα
θοδηγητές τής Ν.ΕΔΑ είχαν περάσει σέ
όξύτατη κριτική κατά τής ήγεσίας τής ΕΔΑ
καί μού πρότειναν μέ έπιμονή νά φύγουμε
άπό τήν ΕΔΑ, κάποιο σημαντικό στέλεχος
τής Μακεδονίας μού είπε: «Συντρίψαμε
άλα τά έμπόδια. Δέν μάς μένει παρά μόνο
ή ΕΔΑ...».
Ε Ρ : Ή συγχώνευση βοήθησε ή όχι τήν
νεολαία κατά τήν δικτατορία, δηλαδή, τό
μαζικό κίνημα πού δημιουργήθηκε μέ τήν
συγχώνευση ήταν πιό κατάλληλο γιά νά
άντιδράσει άπό μιά κομματική όργάνωση
όπως ή Ν.ΕΔΑ;
ΑΠ: Νομίζω ότι οί Λαμπράκηδες ύλοποίησαν στήν πράξη τό πνεύμα καί τήν τακτική
τών κομμουνιστών καλύτερα άπό τήν ΕΔΑ.
Τό τραγικό ήταν όπως είπα ότι τό ΚΚΕ τότε
είχε τυφλή έμπιστοσύνη στά γνωστά στελέχη τής ΕΔΑ καί έτσι ή προσωπική μου
περίπτωση έφτανε παραμορφωμένη. Οί
ιστορικές έξελίξεις νομίζω ότι ξεκαθαρί
ζουν σήμερα όρισμένα πράγματα. Λ.χ., πού
βρίσκομαι σήμερα έγώ καί πού βρίσκονται
οί χτεσινοί μου δικαστές. - Γιατί πράγματι
μέ δίκαζαν καί μέ καταδίκαζαν καθημερινά
-. "Αν τό ΚΚΕ μπορούσε νά δει τί συμβαίνει
μέσα στούς Λαμπράκηδες, τότε μπορεί ή
ροή τών γεγονότων νά ήταν διαφορετική.
Μήπως ή κριτική πού διατυπώθηκε γιά τήν
πολιτική τής ΕΔΑ άπό τό ΚΚΕ δέν ήταν καί
ή δική μας κριτική; "Οπως λ.χ. γιά τά τρία
μείζονα θέματα:
• Τό χαρακτήρα τής κηδείας τού Γρ.
Λαμπράκη.
• Τίς έκτιμήσεις καί τήν τακτική μας γιά
τά γεγονότα τού Γοργοπόταμου.
• Καί τέλος γιά τήν πρόβλεψη καί τήν
προετοιμασία γιά τή Δικτατορία...
Καί στά τρία θέματα είχαμε έρθει σέ σφο
δρή σύγκρουση μέ τήν ήγεσία τής ΕΔΑ ή
όποια γιά νά διασκεδάσει τή δική μας «φο
βία» γιά τήν έπερχόμενη Δικτατορία έβαλε
τόν Ά γγ. Διαμαντόπουλο νά γράψει τό
γνωστό άρθρο τής 21.4.67 στήν ΑΥΓΗ μέ
τίτλο: ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ καί τόν Τάκη Μπενά νά καλέσει, μυστικά άπό μένα, τό «άπαράτ» τής
Σπουδάζουσας λίγες ώρες πριν βγούν τά
τάνκς γιά νά τούς καθησυχάσει...
"Ετσι ακόμα καί σήμερα τό Κ Κ Ε δέν έχει
άκόμα έκτιμήσει σωστά γιά ποιούς λόγους
ή πρωτοβουλία γιά τήν 'Αντίσταση καί τήν
δημιουργία του Πατριωτικού Μετώπου πέ
ρασε στά χέρια τών Λαμπράκηδων. Γιατί οί
ήγέτες τής ΕΔΑ είχαν αϋταπάτες καί αίφνιδιάστηκαν άπό τίς έξελίξεις ένώ έμεις
τίς προβλέπαμε, τίς περιμέναμε καί τουλά
χιστον ψυχολογικά καί πολιτικά ήμαστε
άπό τήν πρώτη στιγμή στό κλίμα τής 'Αντί
στασης. "Αλλωστε στις 20 'Απρίλη, δηλ. μιά
μέρα πρίν τή Δικτατορία, άπογοητευμένος
άπό τήν μυωπία τής ήγεσίας τής ΕΔΑ - καί
τόν ούσιαστικό άποκλεισμό μου άπό τό
ΚΚΕ - έστειλα τόν άγωνιστή Γαλανόπουλο
στόν Άνδρέα Παπανδρέου καί τού πρότεινα νά συνεργαστούμε γιά τή δημιουργία
Μετώπου κατά τής Δικτατορίας...

Α Ν Δ Ρ Ε Α Ε . Λ ENT A Κ ΗΣ:

«Οί πολιτικές διαφωνίες δεν
λυνόντουσαν με πολιτική συζήτηση,
άλλά με τήν άπομάκρυνση των
δ ιαφωνούντων... »

ΕΡ : Δ έν ήσουνα σύμφωνος μέ τήν συγχώ
νευση. Τί αού άρεσε στήν ΔΚΝΓΛ καί πού
δικαιολογούσες τήν αντίθεσή σου στήν
συγχώνευση;
ΑΠ: Δέν ήμουν σύμφωνος έκείνη τήν έποχή,καί δέν έχω άλλάξει γνώμη, μόνο πού
σήμερα ξέρω τούς λόγους αύτής τής συγ
χώνευσης. Δέν ήμουν σύμφωνος γιατί,
κατά τήν γνώμη μου, ό σκοπός μας ήτανε
νά δημιουργήσουμε μιά κίνηση πλατειά,
μαζική καί προοδευτική, τής νεολαίας καί
όχι στενά κομματική. Αύτή ή κίνηση θά
άγωνιζότανε γιά τήν Δημοκρατία, τήν ειρή
νη, τήν ’ Εθνική 'Ανεξαρτησία καί τήν Κοι
νωνική Πρόοδο, καί, προπάντων, γιά τά δι
καιώματα τής νεολαίας, δικαίωμα στήν έκπαίδευση, στήν δουλειά, στήν ψυχαγωγία
καί τήν μόρφωση (κουλτούρα). Θά έπρεπε
νά άγωνιστεϊ πρώτα άπ' όλα μέ τά προβλή
ματα τής νεολαίας, συνδέοντάς τα μέ τά
γενικότερα πολιτικά προβλήματα. Σέ μιά
εύτυχή στιγμή άνάπτυξης τού κινήματος
τής νεολαίας καί τού λαϊκού κινήματος,
δημιουργήσαμε τήν ΔΚΝΓΛ πού έξέφραζε
άκριβώς αύτό τό αίτημα. Ή συγχώνευση,
άντίθετα, τής έδινε τήν κομματική στενό
τητα, ήτανε άντίθετη μέ τήν πολιτική της,
ή όργάνωση δέν μπορούσε πιά ν’ άπλώσει
τίς δυνάμεις της άνάμεσα στήν νεολαία.

Ζητούσε νά καπελώσει τό νεολαιϊστικο μα
ζικό κίνημα.
Σέ μιά στιγμή δήλωσα καθαρά ότι τό
πρόβλημα ήτανε «όν θά λαμπρακοποιήσουμε τήν Ν.ΕΔΑ ή άν θά έδαϊτοποιήσουμε
τήν ΔΚΝΓΛ»! "Ημουνα ύπέρ τής πρώτης
λύσης.
Ε Ρ : "Ομως, μετά τήν συγχώνευση διαπι
στώνουμε μιάν άνάπτυξη τής όργάνωοης.
ΑΠ: Υπ ή ρ ξε βέβαια μετά τήν συγχώνευση
τό κέρδος τού διπλασιασμού, ή τριπλασιασμού τών μελών, άλλά ύπήρξε έπίσης ή
άπώλεια τών πρωταρχικών μας στόχων. Οί
σκοποί μας έγιναν αύτοσκοποί καί όχι πιά
νά κερδίσουμε τή νεολαία. Πρίν, είχαμε μιά
σωστή πολιτική δουλεύοντας γιά τήν μαζικοποίηση. Θέλαμε νά άγκαλιάσουμε όσο τό
δυνατόν περισσότερους νέους, μέσα άπό
μιά όργάνωση μαζική, όν ύπήρχε (συνδικά
τα, σύλλογοι κλπ.) ή δημιουργώντας και
νούριους. Τό πρόβλημα ήταν νά δώσουμε
μιά πολιτική συνείδηση στήν νεολαία: μιά
όργάνωση στενά πολιτική τραβάει πολύ λί
γους νέους· γιά νά προσεγγίσουμε τούς
άλλους, πρέπει νά τούς μιλήσουμε γιά τά
καθημερινά τους προβλήματα. Μιά όργάνωση πού άσχολεϊται μέ αύτά τά προβλή
ματα βρίσκεται σέ άμεση έπαφή μέ τήν
νεολαία, πού μέ τήν σειρά της, ένδιαφέρεται γιά τήν όργάνωση.
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15% άπό τόν προϋπολογισμό γιά δαπάνες Παι
δείας. Είναι τό σύνθημα που κυριάρχησε στις αρχές
τής δεκαετίας τον '60.
Έ ν α άλλο πρόβλημα μιας στενά πολιτι
κής όργάνωσης είναι ή μικρότερη δυνατό
τητα αντίστασης σέ μιά δικτατορία. ”Αν
άντίθετα ή όργάνωση είναι πλατειά πολλοί
περισσότεροι θά άντιδράσουν, καί διαφο
ρετικών πεποιθήσεων. Ό άγώνας θά είναι
πιό πλατύς, πιό μαζικός, άρα καί πιό άποτελεσματικός. Ή άστυνομία μπορεί πιό εύ
κολα νά συλλάβει 20 χιλ. πρόσωπα παρά
200 χιλ. Ή συγχώνευση είχε σάν άποτέλεσμα τό άδυνάτισμα τής όργάνωσης καί τής
δυνατότητάς της γιά άντίσταση. Στά πρώτα
βήματα τής ΔΚΝΓΛ κάναμε μιά συγκέν
τρωση στό θέατρο «Χατζηχρήστου», δπου
ήμουνα όμιλητής μαζί μέ τόν Μ. Θεοδωράκη. Παρουσιάσαμε τό «πρόγραμμα άπό 5
σημεία» τής ΔΚΝΓΛ. Τό θέμα τής συγκέν
τρωσης ήταν: «Εμπ ρός γιά νά άνοίξουμε
τίς πύλες τού πολιτιστικού στή νεολαία».
Τά 5 σημεία ήταν:

1. Εκστρατεία κατά τού άναλφαβητισμού.
2. Δημιουργία μιας λέσχης τής νεολαίας
σέ κάθε συνοικία, δηλαδή ή νεολαία θά
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δημιουργήσει τή λέσχης της, ή πολιτική
όργάνωση θά ήτανε άπλώς ή πρωτοπορία.
3. Ή δημιουργία Ελεύθ ερ ω ν Πανεπι
στημίων.
4. Ή έξυγίανση τού άθλητισμού.
5. Ή δημιουργία φεστιβάλ τής έλληνικής
νεολαίας. Ή πολιτική αύτή άντιστράφηκε
καί βαραθρώθηκε έν όνόματι τής κομματι
κοποίησης. Τελικά, στήν πραγματικότητα,
οί λέσ χες τής νεολαίας έγιναν λέσχες τής
ΔΝΛ, μέ τήν ταμπέλα της. Μόνο οί Λαμπράκηδες σύχναζαν έκεί, καί όχι άλλοι.
Αύτό τό παράδειγμα δείχνει τήν στενό
τητα στήν όποια είχε κιόλας πέσει ή όργάνωση. Είχα έπίσης άντιταχθεϊ στήν ύποψηφιότητα τού Μ. Θεοδωράκη στίς βουλευτι
κές έκλογές (έξ άλλου, όλα τά μέλη τού
Ε .Γ. τής ΔΚΝΓΛ ήταν ύποψήφιοι τής ΕΔΑ
στίς έκλογές), γιατί δείχναμε έτσι ότι ή
ΔΚΝΓΛ ήταν ούσιαστικά ή Νεολαία τής
ΕΔΑ.
Ε Ρ : Μέ ποιό τρόπο ύποστήριζες τήν άποψή
σου καί ποιές οί συνέπειες τής αντίθεσής
σου αυτής;
ΑΠ: Σέ μιά συνεδρίαση τού Κ.Σ. τής Ν.
ΕΔΑ, τά μέλη του πληροφορήθηκαν τήν
συγχώνευση. Πολλά μέλη είχαν τήν ίδια μέ
μένα γνώμη. Τότε ένα μέλος τής Ε .Ε . τής
ΕΔΑ έπενέβη καί καταπολέμησε τή θέση
μου. Ζήτησα λοιπόν τήν άναστολή τής
άπόφασης συγχωνεύσεως, γιά νά έχουν
τόν καιρό τά μέλη τής Ν.ΕΔΑ νά συζητή
σουν τήν πρόταση, πράγμα πού άρχισε νά
κατακτά έδαφος.Τελικά, μέ τίς έπεμθάσεις
ζητήθηκε ή άπόφαση νά παρθεΐ έκείνη τή
στιγμή. "Ετσι ήμουν ό μόνος πού ψήφισα
έναντίον. Καί αύτό φαίνεται καί στά πρα
κτικά αύτής τής συνεδρίασης.
Στό παγκόσμιο forum νεολαίας τής Μό
σχας, στό όποιο συμμετείχα μαζί μέ τόν Τ.
Μπενά, έτοιμάζαμε συγχρόνως τήν εισ
ήγηση γιά τό συνέδριο τής Νεολαίας Λαμπράκη. Έ π ρ επ ε νά άσχοληθώ μέ τά προ
βλήματα τής Έλληνικής Νεολαίας καί γιά
τήν πολιτική τής όργάνωσης γιά τά προ
βλήματα αύτά. Ό Τ. Μπενάς θά έγραφε τό
μανιφέστο τής ΔΝΛ. Μετά τό forum παρα
μείναμε γιά ένα μήνα στό ξενοδοχείο τής
κομμουνιστικής νεολαίας στήν Μόσχα γιά
νά έτοιμάσουμε αύτά τά κείμενα. Συγχρό
νως είχαμε έπαφή μέ τόν Πάνο Δημητρίου, μέλος τού Π.Γ. τού ΚΚΕ, στόν όποιο
έξέφρασα τίς διαφωνίες μου.
Ό Πάνος Δημητρίου έκδήλωσε ένδιαφέρον άλλά έπέμενε στίς θέσεις του. "Οταν
τελειώσαμε πήγαμε στό Βουκουρέστι καί
έκ ει συναντήσαμε τούς Κολλιγιάννη, Παρτσαλίδη καί Φαράκο (ύπεύθυνος τής νεο
λαίας γιά τό κόμμα.) Συζήτησα μέ τόν Φα
ράκο τήν άντίθεσή μου γιά τήν συγχώνευ
ση, άλλά δέν καταλαβαινόμαστε, δέν μι
λούσαμε τήν ίδια γλώσσα.
Έπιστρέψαμε στήν Ελλά δα γιά τήν
προετοιμασία τού Α' Συνεδρίου. Περιμέ
ναμε τά κείμενα άπό τό έξωτερικό, μέ τήν
έγκριση τού ΚΚΕ. Όταν έφτασα, διαπί
στωσα πώς οί ιδέες γιά τήν πολιτική τής
ΔΝΛ είχαν όλότελα άνατραπεΐ. Μετά, πήρα
έντολή άπό τόν Τ. Μπενά νά γράψω τήν
εισήγηση γιά τό συνέδριο βάσει τών θέ
σεων τού ΚΚΕ. Έγώ διαφώνησα καί όταν
τού παράδωσα τό κείμενο, έγινε θηρίο,
γιατί δέν είχα γράψει τίς θέσεις τού Κ Κ Ε,
άφού ήμουνα έναντίον. Άρνήθηκα τίς ντι
ρεκτίβες της.
Λίγες μέρες μετά, ό Τ. Μπενάς μού τη

λεφώνησε γιά νά μέ πληροφορήσει δτι γί
νεται μιά έκτακτη συνεδρίαση τής γραμμα
τείας τής ΔΝΛ τήν 'ίδια μέρα. Σ ’ αύτή τή
συνεδρίαση πού έγινε στήν όδό Πειραιώς,
συμμετείχαν τά μέλη τής γραμματείας, καί
ό Γιώργος Χριστοφιλόπουλος πού δέν ήταν
μέλος. Θέμα τής συνεδρίασης ήταν ή άναδιάρθρωση τής γραμματείας τής ΔΝΛ.
Κατάλαβα τότε δτι άπομακρύνθηκα άπό
τήν γραμματεία, καί ό άντικαταστάτης μου
ήταν κιόλας έτοιμος. Ό Τ. Μπενάς δήλωσε,
πώς στήν πορεία γιά τό Α' Συνέδριο ή ΔΝΛ
αύξησε τήν δύναμή της καί κατά συνέπεια
έπρεπε ό όργανωτικός γραμματέας, δη
λαδή ό Χριστοφιλόπουλος, νά συμμετέχει
στή γραμματεία, καί πώς δέν υπήρχε λόγος
αύτοίπού δέν άσχολούνται μέ τίς όργανώσεις νά μετέχουν σ’ αύτήν, δηλαδή έγώ.
Πραγματικά δέν άσχολούμουν μέ τίς όργανώσεις άλλά μέ τό μαζικό κίνημα, ένώ ό
Χριστοφιλόπουλος
ήτανε
όργανωτικός
ύπεύθυνος.
Έ κ είν η τήν έποχή δέν μπορούσα, δέν
τολμούσα νά άποκαλύψω πώς οί πραγματι
κοί λόγοι τής άπομάκρυνσής μου ήταν οί
διαφορές μου μέ τό ΚΚΕ. Είπα άπλώς πώς
ήταν ή πρώτη φορά πού έβλεπα μιά άλλαγή
στή γραμματεία μέ βάση κριτήρια όργανωτικά καί όχι πολιτικά. Σύμφωνα μέ αύτά τά
κριτήρια ή γραμματεία πολύ γρήγορα μπο
ρούσε νά γίνει ένα μωσαϊκό. Κάθε ύπεύθυ
νος όργανώσεων μπορούσε νά διεκδικήσει
μιά θέση σ’ αύτήν ένώ, κατ’ έμέ, τά κριτή
ρια γιά τήν έκλογή ένός μέλους τής γραμ
ματείας, έπρεπε νά είναι ή έπιτελική ικα
νότητα χάραξης πολιτικής. Ή πολιτική Ικα
νότητα. Ή συνεδρίαση διάρκεσε δέκα λε
πτά, ή ψηφοφορία ήταν άρνητική γιά μένα,
καί ό Χριστοφιλόπουλος έκανε τήν εισ
ήγηση στό Α' Συνέδριο.
Μετά άπό αύτό, δέν συμμετείχα πιά στήν
γραμματεία τής ΔΝΛ παρά μόνο στό προε
δρείο. Επ ιπλέον στό Α' Συνέδριο έγινε μιά
προσπάθεια γιά νά έμποδιστεϊ καί ή έκλογή
μου. Μόλις τελείωσε τό συνέδριο, πριν άπό
τήν έκλογή προεδρείου, έγινε μιά συν
εδρίαση στοϋ Μπόκολα, γιά νά συζητή
σουμε τίς προτάσεις γιά τό προεδρείο. Ό
Μ. Θεοδωράκης είπε πώς δέν έπρεπε κα
νονικά νά είμαι στό προεδρείο, έφ ’ δσον
διαφωνούσα. Αύτό ήτανε ή άλήθεια. Δέν
ήξερα τί νά άπαντήσω. Βρισκόμουν σέ
δύσκολη θέση. ’Αλλά οί άλλοι διόρθωσαν
τό Μίκη, καί τελικά έκλέχτηκα στό προε
δρείο μαζί μέ τόν ’Αριστείδη Μανωλάκο.
’Ήμασταν οί μόνοι πού είχαμε διαφωνίες
πολιτικής στή βάση πού άνέφερα μέσα στό
Συνέδριο τής ΔΝΛ. Μάς άσκήθηκε μιά αύστηρή κριτική καί μετά έκλεγήκαμε.
Κάτι άλλο πού θέλω νά πώ καί πού γιά
πρώτη φορά λέγεται. Ό ταν τό ΚΚΕ άποφάσισε νά δημιουργήσει παράνομες όργανώσεις μέσα στήν ΕΔΑ καί στή ΔΝΛ, ένώ σέ
πολλά μέλη τού προεδρείου έκανε πρό
ταση συμμετοχής σ’ αύτές τίς όργανώσεις,
σ ’ έμένα ποτέ δέν άπευθύνθηκε, ένώ είχα
συλληφθεϊ τόν Φλεβάρη τού ’66 καί κρατή
θηκα ως τόν Φλεβάρη τού ’67 μέ τήν κατη
γορία άτι ήμουνα κομμουνιστής, ένώ στό
προεδρείο λειτουργούσε μιά φράξια- κι
ένώ έγώ ήμουνα ύπεύθυνος γιά τήν όργάνωση τής ΕΠΟΝ στά πανεπιστήμια άπό τό
1955-58. Έ ξ αιτίας τών διαφωνιών μου, καί
γιατί ό Τ. Μπενάς ήταν ό τοποτηρητής τού
ΚΚΕ, ποτέ δέν μού έγινε μιά τέτοια πρότα
ση. Αύτό τό παράδειγμα δείχνει τήν ούσία
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τής κρίσης τοϋ κομμουνιστικού κινήματος
γενικά. Τό ΚΚ Ε στό έξωτερικό θέλει νά
έλέγχει όλη τήν λειτουργία τής όργάνωσης, μέ πρόσωπα τοποθετημένα στις
κατάλληλες θέσεις. Θέλει νά περάσει τήν
γραμμή του καί άρνεϊται κάθε διαφωνία. Οί
διαφωνοϋντες παραμερίζονται άμέσως,
καταδικάζονται γιά ρεθιζιονισμό καί φιλε
λευθερισμό, δπως είναι ή περίπτωσή μου,
ένώ ή δράση μου γιά τόν σοσιαλισμό καί τό
κόμμα ήταν δλη μου ή ζωή.
'Αλλά έκείνη τήν έποχή δέν τολμούσα νά
δηλώσω άνοιχτά τίς διαφωνίες, έκρινα μά
λιστα σωστή καί φυσική τήν ύπαρξη μιας
τέτοιας ήγεσίας. Ο Τ. Μπενάς ήταν υπεύ
θυνος γιά τό πέρασμα τής γραμμής τού
κόμματος στή νεολαία μέ ένα στυγνό τρό
πο.
ΕΡ: Τ ε λ ικ ά ή Δ Ν Λ δ έ ν είχε έπιτυχία;
ΑΠ: Καί είχε καί δέν είχε. Ή ΔΚΝΓΛ είχε
μιά μεγάλη έπιτυχία, καί ή ΔΝΛ γνώρισε μιά
άρχή έξασθένισης, δέν μπορούσε πιά νά
παίξει τό ρόλο της. Καί χωρίς τή δικτατορία
πιστεύω πώς τό μαζικό κίνημα θά έξασθενούσε σιγά-σιγά.
Ή πολιτική τοϋ Μπενά ήθελε νά δεί
ξουμε τό πρόσωπό μας, νά πούμε καθαρά
ποιοι είμαστε, ένώ γιά μένα τό πρόβλημα
δέν ήταν νά πατρονάρουμε ήγεμονικά τό
μαζικό κίνημα, άλλά νά τό άναπτύξουμε σέ
πλατειά, άγωνιστική, προοδευτική βάση.
Μετά τήν συγχώνευση ή όργάνωση γνώ
ρισε πραγματικά μιά άνάπτυξη, άλλά ή πο
λιτική μας ήτανε λαθεμένη. Γιά παράδειγ
μα, στις τελευταίες φοιτητικές έκλογές,
τέλη Μαρτίου - άρχές ’Απριλίου ’67, ή ΔΝΛ
βρισκόταν σέ σύγκρουση μέ τήν ΕΔΗΝ.
Στήν νομική σχολή, χαρακτηριστικά, στό
πρώτο έτος, κατεβήκαμε στίς έκλογές χω
ριστά. Ή ΕΚΟΦ πήρε πέντε έδρες, οί δη
μοκρατικοί καμμιά. Μπροστά σ' αύτή τήν
άποτυχία, δημιουργήθηκε ένα μέτωπο στό
Β' καί Γ έτος. Οί δημοκρατικοί κέρδισαν,
καί στίς δύο περιπτώσεις, πέντε έδρες.
Έ τ σ ι μπροστά στόν κίνδυνο δικτατορίας,
είμαστε διχασμένοι, καί ή συσπείρωση
έγινε τήν τελευταία στιγμή, δχι στή βάση
μιας πολιτικής, άλλά σάν άντίδραση σέ μιά
άποτυχία. Πράγμα πού δείχνει τήν λαθε
μένη πολιτική γραμμή τής ΔΝΛ. 'Ακόμα στό
Ε' Συνέδριο τής ΕΦ ΕΕ, ή ΔΝΛ προσπάθησε
άνοικτά νά τό έλέγξει, δημιουργώντας έτσι
σύγκρουση μέ τήν ΕΔΗΝ (γύρω άπό τό
πρόβλημα τής I.U.S.)
"Ενα πνεύμα στενό καί σεχταριστικό έπικρατοϋσε στήν ΔΝΛ πού πέρα άπό τό
άνοιγμα είχε μιά στενή πολιτική στήν λειτουργία της, καί ήθελε νά καπελώσει τό κί
νημα τής νεολαίας. ’Ακόμα καί άν ή νεοI λαία τής Ε .Κ ., μέ τήν κυβέρνηση Παπανδρέου, ήθελε νά έπιβάλει τήν ήγεμονία της
σέ όλο τό κίνημα τής νεολαίας, δέν δικαιο
λογεί τήν ίδια τακτική έκ μέρους μας.
Σάν συμπέρασμα, πρέπει νά ύπογραμμίσουμε πώς οί ποντικές διαφωνίες δέν λυ
νόντουσαν μέ Λίλιτική συζήτηση, άλλά
σύμφωνα μέ τήν πρακτική τοϋ κόμματος,
μέ τήν γρήγορη καί άμεση άπομάκρυνση
τών διαφωνούντων. Ή ^ΧΝΛ δέν είχε έσωτερική δημοκρατική λειτουργία. ”Αν ή
γραμμή είναι σωστή, δέν ύπάρχει πρόβλη
μα, άλλά άν είναι λαθεμένη, δέν μπορεί νά
διορθωθεί, άφοϋ ή ήγεσία έμποδίζει τήν
έλεύθερη έκφραση τών ιδεών, καί αύτό εί
ναι τό κεντρικό πρόβλημα κάθε κομμουνι
στικής όργάνωσης.
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«Έλειπε τό όξνμένο πολιτικό αισθητήριο
άπό την κομματική ηγεσία ...»

ΕΡ:Τί ή τ α ν ή Δ Κ Ν Γ Λ ; ή Ν .Ε Δ Α ά π ο δ έ χ τ η κ ε
τ ή ν δ η μ ιο υ ρ γ ία τη ς; κ α ί π ο ια ή τ α ν ή δ ύ 
ν α μ η τ ή ς Ν .Ε Δ Α π ρ ι ν ά π ό τ ή ν σ υ γ χ ώ ν ε υ σ η ;

Α Π :Ή ΔΚΝ ΓΛ, πού ιδρύθηκε μέ πρωτοβου
λία καί πρόταση πρός τήν ΕΔΑ, τού Μ.
Θεοδωράκη, άπό τήν άρχή κιόλας, περι
λάμβανε στούς κόλπους της δυό ηγετικά
στελέχη τής Ν. ΕΔΑ, τούς Γρ. Γιάνναρο καί
Α. Λεντάκη. Ή συμμετοχή αύτή άποδεικνύει καί τήν συγκατάθεση-συμφωνία τής
Ν. ΕΔΑ γιά τήν ίδρυση τής ΔΚΝΓΛ.
Ή ΔΚΝΓΛ άναπτύσσεται γρήγορα μέσα
άπό πολλαπλές πολιτικές καί πολιτιστικές
έκδηλώσεις καί άρχίζει νά συγκεντρώνει
πολλές χιλιάδες νέους, άν καί δέν τούς
όργανώνει σέ όργανώσεις βάσης, όπως τίς
ξέρουμε. Δέν είχε τόν άπαιτούμενο άριθμό
στελεχών πού χρειάζονταν γι’ αύτό. "Ολα
τά στελέχη τής άριστερής νεολαίας πού
είχαν πείρα όργανωτικής, βρίσκονταν
έκείνη τήν περίοδο στήν Ν. ΕΔΑ πού έχει
μπει καί αύτή σ’ ένα παράλληλο στάδιο μαζικοποίησης, άπό τό καλοκαίρι τού 1963.
’Από 4-5 χιλιάδες μέλη πού είχε στήν άρχή
τού ’ 63, φθάνει στίς 17 χιλιάδες όταν γίνε
ται ή συγχώνευση καί ή ίδρυση τής ΔΝΛ.
ΕΡ: Γ ια τ ί έ γ ι ν ε α ύ τ ή ή σ υ γ χ ώ ν ε υ σ η
π ο ιό ς ή π ο ιο ι τ ή ν ά π ο ψ ά σ ισ α ν ;

καί

ΑΠ: Μετά τήν έμφάνιση τής ΔΚΝΓΛ, γιά μιά
μακριά περίοδο, ύπάρχουν δυό παράλλη
λες όργανώσεις, καί αύτό ήταν λάθος. Νο
μίζω πώς ή συγχώνευση έπρεπε νά είχε γί
νει πιό νωρίς, άπό τήν άρχή, γιατί τά χρό
νια 63-64 είναι έποχή πού όλο καί πιό με
γάλες μάζες νέων πολιτικοποιούνται, χωρίς
βέβαια αύτό νά σημαίνει ότι δέχονται νά
ένταχθοϋν σέ μιά κομματική όργάνωση.
Ή ΔΚΝΓΛ λοιπόν, δίνει στίς μάζες αύτές
τήν δυνατότητα νά συμμετέχουν στήν πο
λιτική. "Αν τό 1963 ή ΕΔΑ είχε μιά πολιτική

περισσότερο θαρραλέα, καί άν ή συγχώ
νευση γινότανε έγκαιρα, ή ΔΝΛ θά ήταν
πολύ πιό ισχυρή. Ή καθυστέρηση τής συγ
χώνευσης είχε σάν άποτέλεσμα μιά μεγάλη
άπώλεια χρόνου, άν σκεφτούμε πώς τό βα
σιλικό πραξικόπημα τής 15 ’ Ιούλη 1965 ξέ
σπασε 10 μήνες μετά τήν ίδρυση τής ΔΝΛ.
Υπήρχαν πολλά κέντρα έπεξεργασίας
τών άποφάσεων, άπό τίς όποιες έξαρτιόταν
ή συγχώνευση. Ή πρώτη άπόφαση πάρθηκε άπό τήν ΕΔΑ, πρός τά τέλη τοϋ 1963.
Τό Π.Γ. τού ΚΚΕ πήρε μιά τέτοια άπόφαση
τό Γενάρη τού 1964.
Ή ήγεσία τής Ν. ΕΔΑ έπιθυμεί μιά τέτοια
συγχώνευση γιατί καταλαβαίνει πώς ή
ύπαρξη δυό παράλληλων όργανώσεων
άποτελεί λάθος, άφοϋ ούσιαστικά διασπά
τίς προσπάθειες νά συγκεντρωθεί καί νά
όργανωθεΐ άποτελεσματικά μιά μεγάλη καί
μαζική άριστερή όργάνωση νεολαίας.
Ύπάρχουν βέβαια καί άντίθετες άπόψεις
καί προπάντων οί φόβοι πού έκφράζονται
άπό όρισμένα στελέχη τού ΚΚΕ. Στό τέλος
τοϋ Γενάρη τού 1964 μιά σύσκεψη πού
έγινε στό έξωτερικό άσχολήθηκε μέ τό
θέμα αύτό. Στήν σύσκεψη μετέχουν τά
μέλη τοϋ Π.Γ. τού ΚΚΕ, καθώς καί όρι
σμένα μέλη τής Κ.Ε. τού Κ Κ Ε: Φαράκος, Λ.
Τζεφρώνης, Καραντζάς καί έγώ, ό μόνος
πού είχα έλθει άπό τήν Ελλά δ α , ειδικά γιά
αύτή τήν συζήτηση. Ό Φαράκος έξέφρασε
τίς κυριώτερες άπόψεις πού διαφωνούσαν
στήν συγχώνευση μέ βασικά έπιχειρήματα
δύο: ότι ή διάλυση τής Ν. ΕΔΑ σέ μιά πλατειά οργάνωση θά προκαλέσει τήν έξασθένηση τής κομμουνιστικής διαπαιδαγώγη
σης τών νέψν, καί άτι ό πρωτοποριακός
αγωνιστικός χαρακτήρας τής όργάνωσης
θά μεταβληθεί πρός τήν κατεύθυνση τού
μαζικού-έκπολιτιστικού. Τό Π.Γ. τοϋ ΚΚΕ
πήρε τελικά τήν άπόφαση γιά τήν συγχώ
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νευση, καί μας τήν ανακοίνωσε στό τέλος
της σύσκεψης.
ΕΡ: Γ ια τί ή σ υ γ χ ώ ν ε υ σ η ά ρ γ η σ ε τ ό σ ο π ο λ ύ ;
ΑΠ: Ό βασικός λόγος ήτανε οί ταλαντεύ-

σεις τής ήγεσίας τού κόμματος. "Οταν, άπό
τά μέσα τού 1963 ακόμα, θά έπρεπε νά είχε
πάρει αύτή τήν άπόφαση. Ταλαντεύσεις
κυρίως πολιτικές. Παράλληλα ή ύπαρξη
δύο κομματικών κέντρων, νόμιμου καί
παράνομου, ΕΔΑ καί ΚΚΕ, δυσκόλευε τίς
διαδικασίες άνταλλαγής καί προσέγγισης
τών άπόψεων πάνω σέ τόσο κρίσιμο θέμα.
'Αλλά καί μετά τήν λήψη τής άπόφασης
άπό τό Π.Γ. (Γενάρη 64) ή συγχώνευση καί
πάλι άργησε γιατί μέσα στήν 'ίδια τήν άπό
φαση ύπήρχε ή κατεύθυνση νά αναβληθεί
ή έφαρμογή της «γιά νά μήν άποσπαστεί ή
προσοχή μας άπό τίς ύ.τικίνδυνες έκλογές» καί έπίσης «γιά νά προετοιμαστεί
προσεκτικά καί σωστά».
Ακριβώς αύτές οί θέσεις δείχουν καί τίς
ταλαντεύσεις πού άναφέραμε. "Ελειπε δη
λαδή τό όξυμένο πολιτικό αίσθητήριο άπό
τήν κομματική ήγεσία πού άφηνε πολύτιμο
χρόνο νά χάνεται.
Υπόβαθρο αϋτών τών ταλαντεύσεων,
όσο καί άν έδώ όμολογούνταν ήτανε ό διά
χυτος φόβος όχι τόσο τής άπώλειας, άλλά
τής μείωσης τού έλέγχου τού κόμματος
στή νεολαία. 'Ορισμένοι μάλιστα δέν δί
σταζαν νά έπισείουν τόν κίνδυνο τού
«άβαγκαρντισμού».
ΕΡ: Ε ίν α ι π ο λ λ ο ί α ύ τ ο ί π ο ύ έ π ι κ ρ ί ν ο υ ν τ ή ν
σ υ γ χ ώ ν ε υ σ η , λ έ γ ο ν τ α ς δ τι π α ρ ο υ σ ιά σ τ η κ ε
ά π ό τ ο μ α κ α ί δ έ ν ή τ α ν ά ν τ ικ ε ίμ ε ν ο σ υ ζ η τ ή 
σ ε ω ν σ τ ή ν β ά σ η . Μ ή π ω ς ύ π ή ρ ξ ε κ α μ ιά
π ρ ο π α ρ α σ κ ευ ή γ ι ’ αυτό;

Στά Προπύλαια, ό Κοραής τυλιγμένος μέ τήν ελλη
νική σημαία καί μιά τεράστια κονκάρδα μέ τό 114.

ΑΠ: Ναι, ύπήρξε μιά σοβαρή προετοιμασία
γιά τήν συγχώνευση. Έ γ ινα ν συζητήσεις
μέσα στήν Ν. ΕΔΑ καί μιά προπαρασκευή
τών μελών της γιά τό θέμα αύτό.
'Υπήρχαν στήν Ν.ΕΔΑ μερικά στελέχη
πού άντιδρούσαν γιά δυό βασικούς λό
γους: μερικοί (λίγοι) είχαν τούς ίδιους φό
βους μέ τόν Φαράκο, άλλοι (άκόμα λιγώτεροι) ήταν άντίθετοι γιατί θεωρούσαν ότι
έτσι θά στένευε ό πλατύς χαρακτήρας τής
ΔΚΝΓΛ.
Είναι πιθανόν κάμποσο μέλη τής Ν. ΕΔΑ
νά μήν ένημερώθηκαν γιά τό σχέδιο συγϊ
χώνευσης, μά αύτό είναι φυσικό σέ μιά όργάνωση 17 χιλιάδων περίπου. Α λλά ύπάρχει ένα ντοκουμέντο σχετικά μέ τήν ψη
φοφορία καί τήν άπόφαση πού πάρθηκε
στήν Γ' σύνοδο τού Κ.Σ. τής Ν.ΕΔΑ, τό κα
λοκαίρι 64.
ΕΡ: " Ε γ ιν α ν σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς
ύ π ή ρ ζ α ν αντιθέσεις;

στήν

ΕΔΑ,

καί

ΑΠ: 'Έγιναν συζητήσεις στήν Ε .Ε . τής ΕΔΑ

καί ύπήρξαν έπιφυλάξεις άπό όρισμένα
μέλη της. Οί έπιφυλάξεις αύτές προερχόντουσαν ιδίως άπό τούς «σοσιαλιστές» τής
ΕΔΑ, καί όχι άπό τούς «κομμουνιστές». Γιά
παράδειγμα οί Πασαλίδης καί Σπ. Ήλιόπουλος έκφράζανε άμφιβολίες, όχι τόσο μέ
τήν ίδια τήν νέα όργάνωση πού θά ιδρύον
ταν, όσο γιά τήν προσωπικότητα τού Μ.
Θεοδωράκη: δέν είχαν έμπιστοσύνη στήν
σταθερή πολιτική στάση του. Νομίζω πώς
αύτές οί άπόψεις ήταν λαθεμένες, γιατί καί
άν άκόμα ό Θεοδωράκης είχε καμιά φορά
διαφορετικές πολιτικές άπόψεις, δέν
ύπήρχε καμιά άμφιβολία πώς ήθελε νά δη
μιουργήσει μιά μαρξιστική όργάνωση όπως
ή ΔΝΛ. "Ημουν σίγουρος πώς ό Μ. Θεοδω
ράκης ήθελε μιά τέτοια όργάνωση.
ΕΡ: Π ρ ο σ ω π ικ ά ή σ ο υ ν α ύ π έ ρ ή κ α τ ά μ ι α ς
τ έ τ ο ι α ς σ υ γ χ ώ ν ε υ σ η ς , κ α ί γ ια τ ί;
ΑΠ: Προσωπικά ήμουνα ύπέρ τής συγχώ
νευσης, γιά πολλούς λόγους. Γιά τούς λό
γους πού ύπογράμμισα προηγουμένως: ή
νεολαία πολιτικοποιούνταν μαζικά καί γρή
γορα, άλλά δέν μπορούσε νά έκφραστεί
στά πλαίσια μιάς στενής κομματικής όργάνωσης, ή ύπαρξη δυό όργανώσεων πού εί
χαν τά ίδια ιδεώδη, τούς ίδιους σκοπούς,
δέν βοηθούσε τό κίνημα γενικά, προκαλούσε άντίθετα, τήν διασπορά τών μελών
καί τών στελεχών, μέ άποτέλεσμα τήν δι
πλή λειτουργία.

Γ ιά πολιτικούς, λοιπόν, λόγους, άλλά καί.
γιά όργανωτικούς. Τ έλο ς, ή συγχώνευση
άνταποκρίνονταν στήν έλληνική παράδοση
πού έπικράτησε άπό τόν πόλεμο καί πού
ήθελε, ή νεολαία νά έκφράζεται μέ μιά
πλατειά, άνοικτή όργάνωση. 'Εννοώ κυρίως
τήν παράδοση τής ΕΠΟΝ πού έπιβίωνε καί
μετά τόν έμφύλιο πόλεμο. Είναι χαρακτη
ριστικό ότι ή πρώτη προσπάθεια τής ΕΔΑ τό 1952 - νά όργανώσει νεολαία άκολούθησε αύτό τό πνεύμα, μέ τήν ίδρυση τής
ΕΔΝΕ πού γρήγορα τήν διάλυσε καί τήν
άπαγόρευσε ή τότε κυβέρνηση τής δεξιάς.
"Αμεσοι φορείς αύτής τής παράδοσης ήταν
τά στελέχη τής ΕΠΟΝ πού βρίσκονταν
στήν ήγεσία τής Ν. ΕΔΑ τότε (περίπου 10
τόν άριθμό) άλλά καί στήν ήγεσία τού κόμ
ματος τής ΕΔΑ. Καί τά νεώτερα ήγετικά
στελέχη τής νεολαίας είχαν μπολιαστεί μ’
αύτό τό πνεύμα, άκόμα καί γιατί προέρ
χονταν οί περισσότεροι άπό τήν παράνομη
ΕΠΟΝ τής δεκαετίας τού 1950-60.
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« Ή άπόφαση
διάλυσης τής
Νεολαίας ΕΔΑ
ήταν
παράτυπη ...»
ΕΡ: Ε ίν α ι γ ν ω σ τ ό ά τ ι ή Σ π ο υ δ α σ τ ι κ ή 'Οργά
ν ω σ η τ ή ς Ν ε ο λ α ί α ς Ε Δ Α δ ι α φ ώ ν η σ ε μ έ τή
« σ υ γ χ ώ ν ε υ σ η » κ α ί σ ύ ή σ ο υ ν α ά π ό τούς
π ρ ώ τ ο υ ς τ ή ς δ ι α φ ω ν ί α ς . Τί ά κ ρ ι β ώ ς είχε
σ υ μ β ε ί;
ΑΠ: Είναι πολύ μακρινή αύτή ή περίοδος
(1963-1965) καί άδυνατισμένη ή μνήμη γι'
αύτά τά γεγονότα. Ή Σπουδαστική 'Οργά
νωση, έπειδή ύπήρχαν όξύτατες διαφω
νίες, καθυστέρησε νά συγχωνευθεΐ στή
Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη. Ή διαδι
κασία όλοκληρώθηκε τέλος '64 μέ άρχές
'65. Είναι άλήθεια ότι ένα πολύ μικρό πο
σοστό ήταν ύπέρ τής συγχώνευσης. Τό με
γαλύτερο μέρος τής Σπουδαστικής 'Οργά
νωσης, καί μάλιστα τά πιό δραστήρια στε
λέχη της, τάχθηκαν μέ άπόλυτο καί τ ελε
σίδικο τρόπο κατά τής ένοποίησης τών δύο
οργανώσεων. 'Ακριβώς σ' αύτή τή διαδικα
σία, μέ διέγραψαν άπό τή Νεολαία τής ΕΔΑ
μέ τήν κατηγορία τού φραξιονισμού, λίγο
άληθινή μά καί λίγο προκατασκευασμένη
καί καθαίρεσαν τόν Σωτήρη Πέτρουλα άπό
κάθε καθοδηγητικό πόστο πού διατηρούσε.
Έπ ίσης, πολλά μέλη άπογοητεύτηκαν καί
άποχώρησαν.
ΕΡ: Τά π ρ ο β λ ή μ α τ α σ τ ή Σ π ο υ δ α σ τ ι κ ή 'Ορ
γά ν ω σ η τή ς Ν ε ο λ α ία ς Ε ΔΑ δ η μ ιο υ ρ γ ή θ η κ α ν μ έ τή σ υ γ χ ώ ν ε υ σ η ;
ΑΠ: Ό χ ι βέβαια. Ή Σπουδαστική 'Οργά

νωση τής ΕΔΑ ήταν πάντοτε μιά «προβλη
ματική» όργάνωση γιά τήν ήγεσία τής ΕΔΑ.
Πίστευε ή ήγεσία τής ΕΔΑ ότι ή Σπουδα
στική Όργάνωση περνούσε κρίση. Μιά
κρίση πού κατά τήν άποψή της έκδηλωνόταν «μέ τή συστηματική διαβολή καί τόν
περίγελο τού κόμματος, μέ τή μανιακή λαθολογία, μέ τήν άπουσία όρεξης γιά όργανωτική δράση, μέ τή γελοιοποίηση τής κα
θοδήγησης καί τών προσώπων τής καθο
δήγησης, μέ τόν διαχωρισμό άπό τή
γραμμή, μέ τή διαρροή τών πάντων στό πε
ζοδρόμιο, μέ προσυνεννοήσεις καί φραξιο
νιστική δουλειά».
Ή Σπουδαστική 'Οργάνωση τής Ε Δ Α
άπέρριψε πολλές άπό τίς θέσεις τής ήγε
σίας τού κόμματος έκείνη τήν έποχή, άλλά
μέ άρνητικό τρόπο. Δέν κατόρθωνε, άπό
την άλλη μεριά, νά παραθέσει θετικές προ
τάσεις. Ένώ ήταν εύστοχη στίς παρεμβά
σεις της γιά τό τί δέν ήθελε, ήταν άσαφής
καί άνώριμη νά έκθέσει αύτά πού ήθελε.
Ύπήρχε τότε, άπό τή Σπουδαστική 'Ορ
γάνωση, μιά φορτισμένη καχυποψία γιά τήν
ήγεσία τής ΕΔΑ σέ σχέση μέ τήν εύθύνη
τών προσώπων πού τήν άποτελούσαν γιά
τά λάθη τής περιόδου τού έμφύλιου καί

παλέψουν γιά τά καθημερινά πολιτικά,
έθνικά, κοινωνικά καί οίκονομικά θέματα».
«Οί διαφωνοΰντες» έλεγαν ότι ήταν
παράτυπη ή άΗόφαση διάλυσης τής Νεο
λαίας ΕΔΑ, ότι έσκεμμένα διαλύθηκε γιά νά
γλιτώσει τήν κριτική τό κόμμα, ότι τό
κόμμα θά δημιουργήσει κομματική όργάνωση άπό άρεστά, πειθήνια σ’ αύτό μέλη,
άποκλείοντας όλους τούς άλλους στήν
Δ Ν Λ , ότι δέν ήταν μιά σοβαρή πολιτική
όργάνωση, άλλά μιά έλαφριά έκπολιτιστική
μάζωξη πού φυτεύει δέντρα, κάνει χορούς
καί λοιπά..., ότι χρειαζόταν ένιομετωπική,
πλατιά όργάνωση νεολαίας, άλλά χωρίς νά
διαλυθεί ή κομματική νεολαία. 'Ακόμη, τό
νιζαν ότι τό κόμμα βρίσκεται σέ «δεξιά πα
ρέκκλιση» καί ότι μιά νεολαιίστικη όργάνωση αύτοϋ τού τύπου δέν μπορούσε νά
’ναι μιά όργάνωση πρωτοπόρα, καί πολλά
άλλα...

Στή Νομική γίνονται ελεύθερες συζητήσεις γιά θέματα επιστήμης. Στη φωτογραφία πρώτος άπό άριατερά ό
Μιχ. Περιστεράκης, δεύτερος ό Βασ. Κοντογιαννόπονλος, ομιλητής ό Κώστας Βεργόπουλος, καί τελευταίος
δεξιά δ Μιχ. Παπαγιαννάκης, ατά φοιτητικά τους χρόνια.
μετά. Μεγαλύτερη ήταν ή καχυποψία γιά
τήν ήγεσία τής Νεολαίας τής ΕΔΑ, πού τήν
άποτελοϋσαν άτομα ύπερήλικα, χωρίς κα
νένα ούσιαστικό δεσμό μέ τή νέα γενιά τής
έποχής μετά τό ’60 καί τό κίνημά της. Διά
χυτη ήταν ή πεποίθηση άτι τό μεγαλύτερο
μέρος τής ήγεσίας τής ΕΔΑ ήταν κατευθυνόμενο άπό κέντρα έκτος 'Ελλάδας. Αύτό
ήρθε νά επιβεβαιωθεί άπό πολλά περιστα
τικά. Δύο άπό τά σπουδαιότερα πού θυμά
μαι, είναι: Ή Κινεζοσοβιετική διένεξη πού
στήν πρώτη φάση της είχε χαρακτήρα άνταλλαγής μακροσκελών έπιστολών καί ή
έκρηξη στή γιορτή γιά τήν έπέτειο τού
Γοργοπόταμου, μέ 13 θύμάτα. Τό άρθρο 2
τού καταστατικού τής ΕΔΑ, έκτος των άλ
λων έλεγε άτι: «Ή ΕΔΑ είναι άνεξάρτητος
πολιτικός φορέας τού 'Ελληνικού Λαϊκού
'Αριστερού Κινήματος». Στήν περίπτωση
άμως τής διένεξης, ή ήγεσία τής ΕΔΑ δια
στρέβλωσε τό χαρακτήρα τού κόμματός
καί προσπάθησε νά παρουσιάσει τό κόμμα
εύθυγραμμισμένο μέ τίς άντιλήψεις μιάς
μερίδας κομμουνιστών. Βέβαια, σάν κόμμα
τής Άριστεράς, δέν μπορούσε παρά νά ένδιαφέρεται γιά τή διένεξη πού ύπήρχε
μέσα στό κομμουνιστικό κίνημα. 'Αλλά σάν
κόμμα άλων τών άριστερών δυνάμεων, δέν
μπορούσε νά γίνει ό φορέας τής μιάς ή τής
άλλης άντίληψης. Μέ τό νά πάρει ή ήγεσία
έπίσημα μέρος στή διένεξη (Β' Συνέδριο)
καί νά εύθυγραμμίσει τήν ΕΔΑ άκριτα μέ
μία παράταξη τού Διεθνούς κομμουνιστι
κού Κινήματος, πού άκολουθοϋσε μάλιστα
δουλικά (άφοΰ δέν% πέτρεψ ε ποτέ στήν
Αύγή νά δημοσιεύσει ούτε μιά άπό τίς
άπαντήσεις τού ΚΚ Κίνας) προκαλοΰσε τό
κοινό αίσθημα τών μελών καί όπαδών, πολύ
δέ περισσότερο τό φιλελεύθερο πνεύμα
τών άριστερών φοιτητών.
Στήν περίπτωση τού Γοργοπόταμου, εύθυγραμμίστηκε, δύο μέρες μετά τό γεγο
νός μέ τήν άνακοίνωση... σκοπιμότητας
τού ΚΚ Ε πού μιλούσε γιά δυστύχημα, έκθέτοντας έτσι καί τήν ΕΔΑ σάν κόμμα ύποτέλειας, άφού λίγους μήνες μετά άποδεί-

χτηκε περίτρανα ότι ή έκρηξη στό Γοργοπόταμο ήταν στά πλαίσια τού σχέδιου Arlow τών Άμερικάνων γιά μαζικές δολοφο
νίες στήν Ελλάδα.
Όλα τά παραπάνω είναι μιά πολύ γενική
εικόνα τής άτμόσφαιρας πού έπικρατούσε
έκείνη τήν έποχή, μέσα στήν όποία προ
σπαθούσε νά άνδρωθεΐ ή Σπουδαστική
'Οργάνωση.
Ε Ρ : Καί όταν έφτασε τό πράγμα στή συγ
χώνευση;
ΑΠ: Αύτό ήταν τό άποκορύφωμα. Αύθόρμητα διαμορφώθηκε ή κοινή πεποίθηση
στούς άριστερούς φοιτητές, ότι κάποια
άλλη σκοπιμότητα έξυπηρετούσε ή συγχώ
νευση καί δέν ήταν καρπός τής άνάλυσης
τής έλληνικής πραγματικότητας έκείνης
τής περιόδου καί τών συγκεκριμένων
άναγκών του νεολαιίστικου κινήματος. Γι’
αύτό μίλησαν άμέσως γιά ξένο «πρότυπο»
(άνατολικών χωρών) ή έλληνικό «πρότυπο»
άλλης έποχής (ΕΠΟΝ).
Ε Ρ : Ποιά ήταν ή άποψη τής ήγεσίας καί
ποιά τών διαφωνουντων;
ΑΠ: Ά π ’ ότι μπορώ νά θυμηθώ, ή ήγεσία
τής νεολαίας τής ΕΔΑ έλεγε ότι ή Σπουδα
στική 'Οργάνωση δέν άντιμετώπισε σωστά
τή δημιουργία τής Δημοκρατικής Νεολαίας
Λαμπράκη ότι ή προηγούμενη κατάσταση
τής Σπουδαστικής 'Οργάνωσης, μά καί οί
συγκεχυμένες καί άτελεϊς πληροφορίες
γύρω άπό τήν Δ Ν Λ , δέν τής έπέτρεψαν
νά έκτιμήσει σωστά τήν προσφορά τής
Δ Ν Λ στό χώρο τής έλληνικής νεολαίας.
Μιλούσε άκόμη γιά παραμορφωτικούς ψί
θυρους καί όργανωμένες όμάδες. Βασική
της άποψη ήταν πώς ή καινούρια όργάνωση θά έχει «σάν Ιδεολογία της τήν Ιδεο
λογία τής άριστεράς καί σκοπούς της τήν
διαπαιδαγώγηση τής νεολαίας πάνω στά
πιό προοδευτικά Ιδανικά, τήν έξύψωση τού
άγωνιστικού της ήθους, ώστε νά συγκεν
τρώσει γύρω της όσο τό δυνατόν εύρύτερες μάζες τής νεολαίας, νά τίς βάλει νά

Ε Ρ : Τελικά ή Σπουδαστική 'Οργάνωση
προσχώρησε στή Δ Ν Λ ;
ΑΠ: Ή Σπουδαστική 'Οργάνωση, μέσα στό
προκατασκευασμένο θερμοκήπιο πού βρέ
θηκε καί πού πολύ «άπλοϊκά» έχω περι
γράφει παραπάνω, τό μόνο πού κατάφερε
νά άποκαταστήσει ήταν ένας «διάλογος
μουγκών». Τά περισσότερα μέλη καί στε
λέχη τής Σπουδαστικής 'Οργάνωσης άπορροφήθηκαν άπό άλλες κινήσεις (Φίλοι
Νέων Χωρών, Αναγέννηση) πού είχαν άρχίσει νά ύπάρχουν στόν έλλαδικό χώρο καί
λίγο άργότερα, μετά τό θάνατο τού Σω
τήρη Πέτρουλα, πολλοί άπ' αύτούς προσ
χώρησαν στήν «ΠΑΝ.ΔΗ.Κ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤ
ΡΟΥΛΑΣ». Βέβαια, ύπήρξαν καί πολλοί πού
πήγαν στά σπίτια τους... 'Αποτέλεσμα ήταν
ή Σπουδαστική 'Οργάνωση τής Δ Ν Λ νά
σχηματισθεΐ άπό αύτούς πού προσχώρησαν
καί - κυρίως - άπό καινούρια μέλη.
■
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καί Βουλγαρία ατό Μεσοπόλεμο
τού Δημήτρη Ψυχογιού
1. Κοινωνιολογική θεωρία
ή Σοβαρή Οΐκονομικοϊστορική ’Έρευνα;
Τό βιβλίο τού Ν. Μουζέλη (ή καλύτερα, ή συλλογή δοκιμίων, όπως
τό δνομάζει καί ό ίδιος) Ν ε ο ε λ λ η ν ικ ή Κ ο ιν ω ν ία , ό ψ ε ις υ π α ν ά π τ υ ξ η ς
(Εξάντας, ’Αθήνα 1978), άποτελεϊ πράγματι ένα άπό τά πιό ένδιαφέροντα πού κυκλοφόρησαν τά τελευταία χρόνια. Τόσο γιατί εισάγει τόν
Έλληνα άναγνώστη στή γνώση τών σχετικά σύγχρονων έργαλείων τής
κοινωνιολογικής άνάλυσης, δσο καί γιατί προσπαθεί νά δεϊ όψεις τής
έλληνικής κοινωνίας μεταχειριζόμενος αύτά τά έργαλεϊα. Γι’ αύτόν
άκριβώς τό λόγο τό βιβλίο του έχει προκαλέσει καί πολυάριθμες κριτι
κές1.
Τό κείμενο πού άκολουθεί δέν θά είχε γραφτεί καί οί διαφωνίες ή
παρατηρήσεις πού περιέχει θά είχαν πιθανότατα ένσωματωθεί σέ κά
ποια γενικότερη μελέτη, άν δέν διατυπωνόταν, στήν Εισαγωγή κιόλας
τού βιβλίου τού Ν. Μουζέλη (σελ. 9), ό ισχυρισμός δτι «παρά τ η σ χ ε 
τ ικ ή έ λ λ ε ιψ η σ ο β α ρ ή ς ο ίκ ο ν ο μ ικ ο - ισ τ ο ρ ικ ή ς ε ρ ε υ ν ά ς γ ι ά τ ή ν ν ε ώ τ ε ρ η
'Ε λ λ ά δ α , ή έ φ α ρ μ ο γ ή τ ή ς κ ο ιν ω ν ιο - λ ο γ ικ ή ς θ ε ω ρ ία ς α τ ό υ λ ικ ό π ο ύ ή δ η
ύ π ά ρ χ ε ι θ ά μ π ο ρ ο ύ σ ε (ά κ ό μ η κ α ί χ ω ρ ίς σ υ σ τ η μ α τ ικ ή β α σ ικ ή έ ρ ε υ ν α
τ ώ ν π η γ ώ ν ) ν ά ρ ί ξ ε ι κ ά π ο ι ο ν έ ο φ ώ ς σ τ ή ν Ι σ τ ο ρ ικ ή έ ξ έ λ ιξ η τ ή ς χ ώ ρ α ς
κ α ί νά δ ώ σ ε ι τό π λ α ί σ ι ο γ ι ά μ ι ά ν έ α θ ε ώ ρ η σ η δ ρ ω μ έ ν ω ν ζ ω τ ικ ώ ν π ρ ο 
β λ η μ ά τ ω ν τ ο ύ έ λ λ η ν ικ ο ϋ κ ο ιν ω ν ικ ο ύ σ χ η μ α τ ισ μ ο ύ ». Ή άποψη αύτή

άποκτά καί θεωρητική θεμελίωση στις σελίδες 168-173 τού βιβλίου,
όπου, μέσα άπό μιά ύποτιθέμενη έπίθεση στόν έμπειρισμό, δηλώνεται
ότι «είναι ά δ ύ ν α τ ο ν ά κ α θ ο ρ ίσ ο υ μ ε τ ί ά π ο τ ε λ ε ϊ ά π ό ρ ρ ιψ η ή ό χ ι μ ια ς
θ ε ω ρ ία ς 'έξω ά π ' α ύ τ ή τ ή ν ίδ ια τή θ ε ω ρ ία » κ α ί διεκδικεϊται τό δι
καίωμα τών «θ ε ω ρ η τ ικ ώ ν » πού κινούνται σέ « υ ψ η λ ά ί π ί π ε δ α ά ν ά λ υ 
σ η ς κ α ί ά φ α ί ρ ε σ η ς » νά διαπράττουν τιποτένια λάθη σέ ήμερομηνίες ή
άνόματα.
Φοβάμαι πώς τέτοιου είδους έπιστημολογικές άκροβασίες (πού δέν
διορθώνονται μέ όσα γενικά σωστά λέγονται στή σελ. 173 γιά τή σχέση
θεωρίας-έμπειρικής έρευνας) κάνουν διπλό κακό: δίνουν τή σφραγίδα
τής έγκυρότητας σέ μιά σειρά «γ ε ν ι κ ε ύ σ ε ι ς » καί «Α ν α λ ύ σ ε ις » τής έλλη
νικής πραγματικότητας πού έχουν γίνει μέ κριτήριο τήν άμεση πολιτική
πρακτική καί όπου ή έπιστημονική άνευθυνότητα συμβαδίζει μέ τόν
πολιτικό καιροσκοπισμό: Ταυτόχρονα, έπιτρέπουν τή μελλοντική
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κατασκευή θεωριών « σ τ ό π ό δ ι » , χωρίς (ή μέ ίιποτυπώδη) θεμε
λίωση στή γνώση τής κοινωνικής πραγματικότητας ή, στήν καλύτερη
περίπτωση, δίνουν τό άναγκαίο έπιστημολογικό άλλοθι σέ όσους
προσκρούουν στή φ ο β ε ρ ή έ λ λ ε ι ψ η σ τ ο ιχ ε ίω ν γιά τήν έλληνική κοινω
νία, νά άντιπαρέλθουν τό πρόβλημα καταφεύγοντας άκριβώς ατούς
κανόνες τής τυπικής λογικής. Νομίζω πώς ή άνάλυση πού κάνει δ Ν.
Μουζέλης γιά τούς "Ελληνες καί Βούλγαρους άγρότες στό μεσοπόλεμο
δέν βοηθά καθόλου, μέ τόν τρόπο πού γίνεται, νά ξεπεραστοΰν τά
προβλήματα θεωρίας-έμπειρικής έρευνας πού καί ό ίδιος θέτει.
Θά άσχοληθώ λοιπόν μέ αύτό άκριβώς τό δοκίμιο τού βιβλίου του
(Μέρος Τρίτο, Κεφάλαιο 5, σελ. 213-245). Γιά τρεις λόγους: Γιατί φαί
νεται ξεκάθαρα ότι τό είδος τών έμπειρικών στοιχείων πού χρησιμο
ποιεί δέν έπιτρέπει τίς γενικεύσεις πού έπιχειρεΐ. Επειδή χρησιμοποιεί
μέ λανθασμένο τρόπο τή θεωρία τής άρθρωσης τών τρόπων παραγω
γής2. Διότι ό ίδιος τό ζήτησε έπανειλημμένα άπαντώντας σέ κριτικές
πού τού έγιναν, διαμαρτυρόμενος γιά τό «άφηρημένο» καί «θεωρητικόλογο» έπίπεδό τους.
Θά άσχοληθώ άρχικά μέ μιά κριτική τών στοιχείων πού παρουσιάζει
καί στά Οποί* στηρίζει, κατά τή γνώμη του, τά συμπεράσματά του.
Προβλήματα χώρου δέν έπέτρεψαν διεξοδικότερη παρουσίαση τών
άντιρρήσεων μου, ούτε άναλυτική παράθεση τών σημείων όπου γίνεται
κριτική, Νομίζω πώς χρειάζεται νά έχει κανείς ταυτόχρονα μπρός του
τίς « “Ο ψ ε ις τ ή ς Υ π α ν ά π τ υ ξ η ς » γιά νά μπορεί νά παρακολουθήσει τό
κείμενο καί νά κρίνει τήν όρθότητα καί τή σοβαρότητα τών όσων γρά
φονται. Οί σχετικές πηγές άναφέρονται στό τέλος.
Πρέπει νά τονίσω, βέβαια, ότι δέν διεκδικώ τόν τίτλο τού ειδικού έπί
τών Βαλκανικών ή Βουλγαρικών ζητημάτων. Οί φιλοδοξίες μου περι
ορίζονται στή διερεύνηση ένός συγκεκριμένου έρωτήματος: ύ π ή ρ χ α ν
δ ο μ ικ έ ς δ ια φ ο ρ έ ς ά ν ά μ ε α α σ τ ό ν έ λ λ η ν ικ ό κ α ί τ ό β ο υ λ γ α ρ ι κ ό κ ο ιν ω ν ικ ό
σ χ η μ α τ ισ μ ό σ τ ή ν έ π ο χ ή τ ο ϋ μ ε σ ο π ο λ έ μ ο υ ;

2. Κριτική τών θέσεων τού Ν. Μουζέλη
Α. Ή έμπορευματοποίηοη τής γεωργίας (σελ. 223-224)
Κατ’ άρχήν, δέν είναι σωστό ότι άποτελεϊ άσφαλή δείκτη γιά τό βα
θμό έμπορευματοποίησης τής άγροτικής-κτηνοτροφικής παραγωγής
μιας χώρας ό βαθμός τής κοινωνικής τής διαφοροποίησης. Χαρακτηρι-

σηκό άκριβώς τών άποικιακών χωρών είναι ή έντονη έμπορευματο
ποίηση τής γεωργίας (όρισμένων τομέων της πού ένδιαφέρουν τή μη
τρόπολη), χωρίς συνακόλουθη άνάπτυξη τής βιομηχανίας. ’Επιπλέον,
τά στοιχεία πού δίνει δ Ν. Μουζέλης (πάνω άπό 80% τού ένεργού
πληθυσμού άσχολεϊται μέ τή γεωργία στή Βουλγαρία, λιγότερο άπό
60% στην Ελλάδα) δέν είναι σωστά. Οί έλληνικές στατιστικές μέχρι τό
1951 υ π ο τ ι μ ο ύ ν σ η μ α ν τ ικ ά τή γ υ ν α ι κ ε ί α α π α σ χ ό λ η σ η σ τ ή γ ε ω ρ γ ία
(Μακρής, 1972:148. Γριτσόπουλος, 1972:224). Γι’ αύτό, άλλωστε, καί
οί άπογραφές τού 1907 καί τού 1920 έμφανίζουν μόλις ένα 46% καί
ένα 58% άντίστοιχα τού ένεργού πληθυσμού νά άπασχολεϊται στή
γεωργία. (ΕΣΥΕ, 1931:75). ΓΓ αύτό καί ένώ μέ βάση τήν άπογραφή
τού 1920 γιά τή Βουλγαρία καί τού 1928 γιά τήν 'Ελλάδα (ΕΣΥΕ,
1931:470-472) ό άριθμός των ά ν ό ρ ώ ν π ο ύ άπασχολούνται στή γεωργία
είναι περίπου 1.000.000 καί γιά τίς δύο χώρες, ό άριθμός τών γ υ ν α ι 
κ ώ ν έμφανίζεται νά είναι 1.110.000 στή Βουλγαρία καί μόλις 470.000
στην Ελλάδα. Μέ τή μέτρια ύπόθεση δτι ή άναλογία άνδρών-γυναικών
πού έργάζονταν προπολεμικά στή γεωργία είναι ίδια μέ τή μεταπολε
μική, (τό 1961 ήταν 100:65), τό έλληνικό ποσοστό φθάνει τό 70% γιά
τό 1928, έναντι 82,5% γιά τή Βουλγαρία τό 1920. ”Αν άναφερθούμε
στό 1907, τό 77% τού πληθυσμού τής Βουλγαρίας ζούσε άπό τή γεωρ
γία (Iaranoff, 1919:14), ύπολογίζουμε τό ένεργό δυναμικό τής Ελλά
δας στή γεωργία σέ 79% τουλάχιστο. Βλέπουμε πώς πρίν τόν Α ' Πό
λεμο οί δυό χώρες είναι «όλόιδιες», ώς πρός τό συγκεκριμένο χαρα
κτηριστικό. Τή διαφορά πού διαπιστώνουμε μετά τό μεσοπόλεμο θά
πρέπει, κατά τή γνώμη μου, νά τήν άποδώσουμε καί στό - καθοριστικό
γιά τήν έλληνική κοινωνία τού μεσοπολέμου - γεγονός τής έγκατάστασης τών προσφύγων, στήν όποίαν ό Ν. Μουζέλης άναφέρεται en pas-·
sant στό κείμενό του (σελ. 227), γιά νά τής άποδώσει μόνο τήν έπιτάχυνση στή διανομή τής γής κατά τή μεταρρύθμιση.
‘Υπερβολική σημασία δίνει έπίσης ό Ν. Μουζέλης στό ρόλο πού
έπαιξε .ή Ζάντρουγκα, σάν τρόπος οικογενειακής όργάνωσης τών
Σλάβων, στό νά προφυλάξει τούς άγρότες άπό τήν άγορά, νά τούς
δέσει μέ τή γή. Στηρίζεται κύρια στίς άπόψεις πού έχουν διατυπώσει
γιά τό θέμα αύτό οί Καραβίδας (1931) καί Δανιηλίδης (1934). Όμως,
τόσο 6 Καραβίδας (1931:253, 254, 257) δσο καί ό Mosely (1976:6061, 66) άναφέρουν ρητά δτι ή κ λ α σ ικ ή Ζ ά ν τ ρ ο υ γ κ α ε ί χ ε έ κ λ ε ίψ ε ι σ τ ίς
ά ρ χ έ ς τ ο ύ α ίώ ν α μ α ς σ τ ή ν κ υ ρ ίω ς Β ο υ λ γ α ρ ί α καί είχε διατηρηθεί μόνο
περιθωριακά, δυτικά τής Σόφιας, στά σύνορα μέ τή Σερβία. Τίς ίδιες
έκτιμήσεις σχετικά μέ τή γεωγραφική έξάπλωση τής Ζάντρουγκα καί τή
βαθμιαία διάλυσή της στή Βουλγαρία βρίσκουμε καί ατούς Fanny Milkova (1975:117-127) καί R. Pecheva (1965). Τό πρόβλημα δμως δέν εί
ναι ή Ζάντρουγκα αύτή καθεαυτή, πού μοιάζει τελικά νά είναι άπλά
καί μόνο γενικός δρος πού καλύπτει πολλές πραγματικότητες (βλέπε
σχετικά Emile Sicard (1976), Milenko Filipovic (1976), E. A. Hammel
(1972), άλλά ή δομή τής οικογένειας τόσο στήν Ελλάδα, δσο καί στή
Βουλγαρία τήν περίοδο πού έξετάζουμε. Φοβάμαι πώς τά «στοιχεία»
τών Καραβίδα καί Δανιηλίδη έχουν ένα έντονο Ιδεολογικό χρωματι
σμό, πού τά καθιστά ύποπτα. ’Αντίθετα μέ τόν Καραβίδα, ό Mosely
(1976:67) έπιμένει πώς έθνικές ή θρησκευτικές διαφορές στήν δργάνωση τής οικογένειας δέν διαπίστωσε στίς περιοχές τών Βαλκανίων
πού μελέτησε. Νομίζω πώς ένα μεγάλο μέρος τών άπόψεων τού Καρα
βίδα είναι έπηρεασμένο όχι μόνο άπό τό δικό του ιδεολογικό δραμα,
τόν κοινοτισμό, άλλά καί άπό τίς έθνικές άντιθέσεις τού μεσοπολέμου,
στίς όποιες ύποκύπτουν πολλές φορές τά στοιχεία του.
‘Οπωσδήποτε, παρά τά λάθος στοιχεία πού έπικαλείται ό Ν. Μουζέ
λης, ή άναφορά^ρυ στήν όργάνωση τής άγροτικής οικογένειας θίγει
ένα έντελώς παραμελημένο θέμα στή φιλόδοξη (κύρια μεταπολιτευτι
κή) κοινωνιολογική φιλολογία πού θέλει νά έξηγήσει τή συνολική πο
ρεία τής έλληνικής κοινωνίας. Οί γνώσεις μας γιά τή δομή τής οικογέ
νειας είναι έλάχιατες. ΕΓ αύτό καί άποτελούν σημαντική συμβολή οί
δύο έργασίες τού Ε. ‘Αλεξάκη (1975, 1979) πού ή όπτική τους είναι
βέβαια έθνολογική,άλλά δείχνουν μέ σαφήνεια σέ ποιό βαθμό ό Καρα
βίδας, ταυτίζοντας τίς έννοιες «Ζάντρουγκα» - «εύρεία οικογένεια» «Σλάβοι», κατέληξε νά μή βλέπει στήν ‘Ελλάδα παρά πυρηνικές οικο
γένειες. Κι δμως άκόμη καί στήν κατ’ έξοχή έμπορευματοπαραγωγόσταφιδοπαραγωγό ’Ηλεία έχουμε παραδείγματα χωριών όπου ύπήρχαν
οικογένειες μέ 20-25 μέλη (3-4 οικογένειες άδελφών παντρεμένων καί
γονείς) πού δέ φαίνεται ν’ άποτελούν έξαιρέσεις στίς άρχές τού αίώνα
μας (προσωπικά άδημοσίευτα στοιχεία). Πιστεύω πώς οί άπόψεις τού
Μουζέλη γύρω άπό τό θέμα αύτό είναι πρόχειρες καί άβασάνιστες καί
πώς μιά διεξοδική μελέτη τού θεσμού τής οικογένειας στόν τόπο μας
θά μάς δώσει τά κλειδιά γιά τήν κατανόηση τών διαδικασιών άλλαγής
τής «άγροτικής Ελλάδας».
’Εξ ίσου έπισφαλείς είναι οί άναφορές τού Μουζέλη στίς άντιδράσεις Σλάβων-Ελλήνων άγροτών μετά τήν μεταρρύθμιση. Ό D. Mitrany
(1951:90), στόν όποιο παραπέμπει, άναφέρει δτι μετά τίς άγροτικές

μεταρρυθμίσεις οί Ά γ ρ ό τ ε ς τ ή ς ’Α ν α τ ο λ ικ ή ς Ε ύ ρ ώ π η ς γ ε ν ικ ά , προτι
μούσαν νά καλλιεργούν γιά αύτοκατανάλωση καί δχι γιά τήν άγορά.
Γιά τούς Έλληνες δέν άναφέρει τίποτα καί είναι πολύ συζητήσιμο δτι
δέν ίσχυσε κάτι άντίστοιχο. Μετά τήν άγροτική μεταρρύθμιση έχουμε
μιά πολύ μεγάλη πτώση τής στρεμματικής παραγωγικότητας στή χώρα
μας πού κυμαίνεται άπό 10%-30% κατά προϊόντα καί περιοχές (Α.
Σίδερις, 1934:181-191). Ό Σίδερις ισχυρίζεται δτι δέν φταίει γιά τήν
πτώση αύτή ή μεταρρύθμιση, νομίζω δμως πώς τό θέμα δέν κλείνει μέ
τά έπιχειρήματά του καί χρειάζεται παρά πέρα διερεύνηση. Τέλος, ό Ε.
Wolf (1974:284-309) τουλάχιστον, δέν άναφέρει πουθενά δτι ή
πολιτική-έπαναστατική δράση τού άγρότη διευκολύνεται άπό τή μή
έξάρτησή του άπό τόν έμπορο καί τούς κρατικούς πιστωτικούς μηχανι
σμούς καί έξ όρισμού ό αύτάρκης άγρότης έχει άσθενείς δεσμούς μέ
τήν άγορά.
Β, Ή Κοινότητα τού χωριού (σελ. 225-228) *
Ή άποψη πού διατυπώνει ό Ν. Μουζέλης [έπικαλούμενος τούς
Stoianovich (1979), Ν. Pasic (1971), Καραβίδα (1931)] είναι πράγματι
έκπληκτική. Στά βουλγαρικά χωριά, στό πρώτο τέταρτο τού 20ου αίώ
να, ό « ν τ ό π ιο ς έ μ π ο ρ ο ς , φ ο ύ ρ ν α ρ η ς , τ α α γ γ ά ρ η ς , σ ιδ ε ρ ά ς κ λ π . ε ίχ α ν
ξ έ ν η κ α τ α γ ω γ ή - έ λ λ η ν ικ ή , β λ ά χ ικ η , ή π ε ιρ ώ τ ικ η ν ί Ή φράση αύτή ύπάρχει στόν Καραβίδα (1931:125-126), άλλά μέ κανένα τρόπο δέν άναφέρεται στή Βουλγαρία ειδικά (άλλά στούς Σλάβους γενικά), ούτε άφορά
βέβαια τήν έποχή τού Καραβίδα, άλλά γενικά τό παρελθόν. Είναι άλήθεια, δτι ό Καραβίδας κάνει άλματα, άλλά νά πεταχτεΐ άπό τό Βυζάν
τιο καί τή Ραγούζα στό 1925 είναι λίγο παράτολμο. Ούτε ό Stoianovi
ch, ούτε ό Pasic στούς όποίους παραπέμπει ό Ν. Μουζέλης ισχυρίζον
ται πουθενά δτι ή βουλγαρική άστική τάξη έχει ξενική καταγωγή. Καί
οί δυό τους άναφέρονται στή δραστηριότητα τών Ελλήνων, Βλάχων,
’Αρμενίων, Σέρβων (πού ό Pasic ύποτιμά τή σημασία τους) έμπόρων
μέχρι τά μέσα τού 19ου αίώνα. Επιπλέον, μέσα σέ μιά μόνο παράγρα
φο, ό Μουζέλης περνά άπό τούς Βουλγάρους στούς Σλάβους κι άπό κεΐ
στούς Σέρβους, ταυτίζοντας οΰσιαστικά τίς τρεις έννοιες, πράγμα πού
γίνεται καί σέ άλλα σημεία τού κειμένου του: γενικές άναφορές γιά
τούς Σλάβους τίς χρησιμοποιεί γιά νά έρμηνεύει μόνο τά τής Βουλγα
ρίας, χωρίς νά μπαίνει στόν κόπο νά έξηγήσει γιατί τά στοιχεία αύτά
δέν ήταν καθοριστικά γιά τά άγροτικά κινήματα τών άλλων σλαβικών
χωρών.
Ή αύθαίρετη κατασκευή του σχετικά μέ τήν κοινωνική διαφορο
ποίηση τού χωριού καί τήν «προέλευση» τής Βουλγαρικής άστικής τά
ξης έπιτρέπει στό Ν. Μουζέλη νά ισχυριστεί, στήν έπόμενη παράγρα
φο, δτι δσοι δέν.καλλιεργούσαν τή γή « ή τ α ν ά ν ίκ α ν ο ι ν ά ά σ κ ή σ ο υ ν
ο ύ σ ια σ τ ικ ή έ ξ ο υ σ ί α κ α ί ν ά ά π ο τ ε λ έ σ ο υ ν τ ο ύ ς κ α τ ά λ λ η λ ο υ ς μ ε σ ο λ α β η 
τ έ ς α ν ά μ ε σ α σ τ ό χ ω ρ ι ό κ α ί σ τ ή ν π ό λ η ν . Κι δμως ό Ν. Μουζέλης, πού

παραπέμπει στόν Bell, ξέρει πώς ή Λαϊκή ’Αγροτική Ένωση Βουλγα
ρίας (ΛΑΕΒ), ή κατ’ έξοχήν σύνδεση τού χωριού μέ τήν πόλη, τό άντιπροσωπευτικό διαμεσολαβητικό όργανο τών Βουλγάρων χωρικών, δημιουργήθηκε καί ισχυροποιήθηκε άπό δάσκαλους καί γεωπόνους. (J.
D. Bell, 1975). Ό ίδιος ό Σταμπολίνσκυ ήταν γεωπόνος καί είχε δου
λέψει σά δάσκαλος. Ή περιγραφή τού Bell (1975) γιά τό ρόλο τών
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. δασκάλων-γεωπόνων, ταιριάζει θαυμάσια μ’ αύτό πού 6 Wolf
(1974:298) χαρακτηρίζει « σ υ ν έ ν ω σ η τ ώ ν “ξ ε ρ ιζ ω μ έ ν ω ν ” δ ι α ν ο ο ύ μ ε 
ν ω ν κ α ί τ ώ ν ά γ ρ ο τ ώ ν ν π ο σ τ η ρ ικ τ ώ ν τ ο υ ς » .

Τέλος, ότι ό χαρακτήρας τού βουλγαρικού χωριού ήταν πράγματι
πιό «έξισωτικός» άπό έκεϊνον τού έλληνικοΰ, είναι μάλλον σωστό.
Όμως δέν καταλαβαίνω γιατί έπιμένει τόσο σ’ αυτόν, άφού ό Wolf
(1971) τουλάχιστο, στόν όποιο παραπέμπει, δέν τόν συσχετίζει που
θενά μέ τήν « τ ά σ η γ ι ά σ υ λ λ ο γ ικ ή δ ρ ά σ η » . "Άλλωστε, άν μπούμε στή
συλλογιστική τού έξισωτισμού, θά πρέπει νά εξηγηθεί γιατί στή Βουλ
γαρία — έξισωτική κατεξοχήν κοινωνία σ τ ό σ ύ ν ο λ ό τ η ς (Iaranoff,
1919:89. Seton-Watson, 1946:254) δπως άλλωστε τό παραδέχεται καί
ό Μουζέλης (σελ. 232) —οί χωρικοί άντιδρούν άπέναντι στους αστούς
μέ βιαιότερο τρόπο σέ σχέση μέ τήν «άνισωτική» Ελλάδα.
Ή παραστατικότατη εικόνα πού μάς δίνει ό Ν. Μουζέλης γιά τή
«δομή» τής βουλγαρικής άγροτικής κοινωνίας στις άρχές τού 20ου
αιώνα, δπου άπό τή μιά υπάρχει μιά «ο μ ο ιο γ ε ν ή ς μ ά ζ α χ ω ρ ικ ώ ν π ο ύ
ζ ε ϊ σ τ ό δ ρ ιο τ ή ς α υ τ ο σ υ ν τ ή ρ η σ η ς » καί άπό τήν άλλη μιά «χ ο ύ φ τ α μ ή
α γ ρ ο τ ώ ν » , ξένων, πού οί άγρότες διάκεινται έχθρικά άπέναντί τους,
μπορεί νά έξυπηρετεϊ τούς παραπέρα άποδεικτικούς συλλογισμούς
του, [τού έπιτρέπει (σελ. 233) νά ισχυριστεί δτι ό Βούλγαρος άγρότης
ταύτιζε τήν άστική τάξη μέ τήν ξένη καταπίεση] δέν προκύπτει δμως
άπό κανένα στοιχείο καί φαίνεται νά έχει πολύ μικρή σχέση μέ τήν
πραγματικότητα.
Γ. ’Αστικοποίηση καί μετανάστευση (σελ. 228-231)
Δέν υπάρχει καμιά άμφιβολία πώς ή πληθυσμιακή αύξηση τής ’Αθή
νας ήταν έκπληκτική. Αύτό πού ξεχνά νά άναφέρει ό Ν. Μουζέλης εί
ναι δτι « σ τ ις ά ρ χ έ ς τ ή ς δ ε κ α ε τ ία ς τ ο ύ 1 9 2 0 » έγκαταστάθηκαν στήν
’Αθήνα κάποιοι πρόσφυγες: Τό 1920 Άθήνα-Πειραιάς έχουν περίπου
450.000 κατοίκους, τό 1928 περίπου 710.000 άπό τούς όποιους
230.000 πρόσφυγες (ΕΣΥΕ, 1931:36-40). Ό σο γιά τήν αύξηση ως τό
1940 ό Μπ. Κάυζερ (1968:35) έκτιμά ότι άν καί πολύ μεγάλη (40%)
είναι μικρότερη άπό αύτήν τής... Πιερίας καί ότι συνολικά οί ρυθμοί
αύξησης άστικού-άγροτικού πληθυσμού είναι περίπου ίδιοι. 'Οπωσδή
ποτε τά άντίστοιχα φαινόμενα ήσαν ήπιότερα στή Βουλγαρία, όχι όμως
καί άνύπαρκτα:-'Η Σόφια άπό 20.000 τό 1875 έφθασε τίς 100.000 τό
1910, τίς 200.000 τό 1920 (Damjanov, 1979:24).
'Υπερβολικός είναι ό Ν. Μουζέλης καί σέ ό,τι άφορά τά στοιχεία του
γιά τήν έξωτερική μετανάστευση Ελλήνων καί Βουλγάρων. Ό Χρ.
Λουκόπουλος (1934:33-38) άναφέρει ότι, μέ βάση τίς έπίσημες στατι
στικές τών ΗΠΑ, τό 1930 είχαν έγκατασταθεϊ μόνιμα 170.000 Έλληνες
καί υπήρχαν άκόμη 130.000 γεννημένοι έκεϊ. Σχετικά μέ τούς Βούλγα
ρους οί πληροφορίες είναι άντιφατικές. Ό Iaranoff (1919:17) υπολογί
ζει σέ 100.000 τούς Βούλγαρους μετανάστες πού έγκαταστάθηκαν μό
νιμα στό Νέο Κόσμο, χωρίς νά προσδιορίζει χώρες - μή ύπολογίζοντας
τούς Βούλγαρους τής Μακεδονίας. Ό J. Roucek (1937:60) ύπολογίζει
σέ 60.000 τούς Βούλγαρους πού βρίσκονται σέ ΗΠΑ-Καναδά καί σέ
35.000 στίς ΗΠΑ-περιλαμβανόμενων (ίσων γεννήθηκαν στήν Μακε
δονία, Ντομπρουτσά, Θράκη. Ό ίδιος, σέ άλλο άρθρο του (1938), τούς
ύπολογίζει σέ 12.000 (στίς ΗΠΑ) έπί συνόλου 700.000 Γιουγκοσλά
βων. Τέλος, οί P. Rolley καί M.de Visme (1912:28) άναφερόμενοι στή
μετανάστευση άπό τό βιλαέτι τού Μοναστηριού μόνο, ύπολογίζουν σέ
87.000 τούς μετανάστες γιά τήν περίδοδο 1895-1909 άπό τούς όποιους
75% (60.000) ήσαν Βούλγαροι - μέ ό,τι μπορεί νά σημαίνει ή όνομασία αυτή γιά τήν περιοχή καί τήν έποχή καί 25% Έλληνες, Ρουμάνοι,
Εβραίοι. Τό μεγαλύτερο κύμα έμφανίζεται τό 1902 ως 1906 μέ 70.000
μετανάστες. Τό πιό ένδιαφέρον δμως είναι ότι σάν κυριότερη χώρα
προορισμού άναφέρεται ή ’Αργεντινή, ή όποια στά στοιχεία τού Rou
cek δέν έμφανίζεται καθόλου. Οί άριθμοί τών Rolley καί Visme μοιά
ζουν νά προέρχονται άπό στοιχεία τής τότε τούρκικης δικοίκησης καί
έπομένως μπορούν νά θεωρηθούν σχετικά άκριβεϊς. Τό πρόβλημα όμως
δέν είναι τόσο οί άριθμοί, όσο ό προσδιορισμός τών έθνικοτήτων, δε
δομένου ότι μέ τόν όρο «Βούλγαροι» έννοούν όλους τούς Σλάβους τής
περιοχής. Πάντως οί άριθμοί τους ένισχύουν μάλλον τή θέση τού Iararioff καί όχι τού άσυνεπούς Roucek. 'Υπάρχουν καί οί άριθμοί πού
παραθέτει ό Σταυριανός (1958:606) πού άθροιστικά μέχρι τό 1937 μάς
δίνουν 125.000 Βούλγαρους καί 392.000 Έλληνες μετανάστες. Πάν
τως, όποια έκδοχή καί άν δεχτούμε —μέ έξαίρεση αύτή πού υιοθετεί ό
Ν. Μουζέλης —καμιά δέ δίνει τήν άναλογία 1:13 γιά τή σχέση μετανά
στευσης Βούλγαρων-Έλλήνων πριν τόν Α' Πόλεμο καί κατά τή διάρ
κεια τού Μεσοπολέμου, όπως άφήνουν νά έννοηθεί τά στοιχεία του.
Άποδεικνύει άραγε ή μετανάστευση πάντα άσθενέστερους συγγενι
κούς δεσμούς; Τό 1930 υπήρχαν στίς ΗΠΑ 70.185 παντρεμένοι "Ελλη
νες άντρες μετανάστες καί 38.041 γυναίκες (Λουκόπουλος, 1934:35).
Αύτό σημαίνει πώς 32.000 έγγαμοι είχαν άφήσει τίς οίκογένειές τους
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γιά νά δουλέψουν στήν ’Αμερική, νά στείλουν έμβάσματα, νά γυρίσουν
μέ τό κομπόδεμα. Δείχνει αύτό μικρότερο δέσιμο μέ τό σύστημα τής
συγγένειας; Μήπως άπό τίς 7 Ζάντρουγκα πού περιγράφει ό Καραβί
δας (1931:211-233) οί 5 δέν είχαν στείλει ένα ή περισσότερα μέλη τους
στήν ’Αμερική γιά νά άγοράσουν μέ τά έμβάσματα τους γή;
Σχετικά μέ τόν ύπερπληθυσμό καί τήν «α π ε λ π ισ τ ικ ή κ α τ ά σ τ α σ η »
τών χωρικών τής Βουλγαρίας θά παρατηρήσω ότι ή πυκνότητα πληθυ
σμού της ήταν σχετικά μεγαλύτερη άπ’ αύτήν τής Ελλάδας (53 άτομα
κατά τετραγωνικό χιλιόμετρο έναντι 48), άλλά ή Βουλγαρία διέθετε όχι
μόνο περισσότερα στρέμματα καλλιεργούμενης γής ( 36 έκ. στρεμμ. έ
ναντι 24 τής Ελλάδας) καί μεγαλύτερο ζωϊκό κεφάλαιο, άλλά γενικά
είχε καί ψηλότερες στρεμματικές άποδόσεις κατά 30%-40% κύρια στά
δημητριακά (Εύελπίδης, 1930:186-225), ένώ ό Σταυριανός τίς πα
ρουσιάζει (συνολικά, γιά όλα τά προϊόντα) λίγο άνώτερες στή Βουλγα
ρία. Πρέπει άκόμα ν’ άναφέρουμε ότι ή μεγαλύτερη άποδοτικότητα τής
έργασίας (50 έναντι 47) καί ή μικρότερη πυκνότητα άγροτικού πληθυ
σμού (87 έναντι 95) πού παρουσιάζει ή Ελλάδα (Σταυριανός
1958:596, 597) έξαλείφονται άν λάβουμε υπόψη μας τόν πραγματικό
πληθυσμό πού άπασχολεϊται στή γεωργία, όπως τόν ύπολογίσαμε
παραπάνω. ’Ακόμη, άπό τά στοιχεία πού παραθέτουν οί Σταυριανός
(1958:601,603) καί Εύελπίδης (1930:111, 342) προκύπτει ότι παρά τό
γεγονός ότκ τό κατά κεφαλή εισόδημα στήν Ελλάδα είναι στά 1930
οπωσδήποτε άνώτερο, ή διατροφή τών κατοίκων τής Βουλγαρίας είναι
όπωσδήποτε καλύτερη άπ’ αύτή τών Ελλήνων, μέ βάση τίς ποσότητες
τροφίμων πού καταναλώνονταν κατά κεφαλή. Τό περίεργο είναι ότι ό
Ν. Μουζέλης παρακάτω (ύποσημείωση 65) παραδέχεται ότι πράγματι
οί Βούλγαροι άγρότες ήσαν σέ καλύτερη μοίρα, άλλά αύτό δέν τόν έμποδίζει νά βλέπει μόνο στή Βουλγαρία « έ ν τ ά σ ε ις ... π ο ύ δ έ ν έ β ρ ισ κ α ν
δ ιέ ξ ο δ ο » .

Πρέπει τέλος νά σημειώσουμε ότι ό Ε. Wolf, πού συχνά ό Ν. Μουζέ
λης τόν έπικαλεϊται γιά τά θέματα πολιτικής κινητοποίησης τών χωρι
κών, έχει ριζικά άντίθετη καί σωστότερη άποψη σχετικά μέ τίς έπιπτώσεις τών δεσμών πόλης-χωριού, πού άναπτύσσσνται μέ τή μετανάστευ
ση. Τονίζει ότι «Ό μ ε σ α ίο ς π α ρ α γ ω γ ό ς (σέ άνΐίθεση μέ τό φτωχό πού
φεύγει) μ έ ν ε ι σ τ ή γ ή τ ο υ κ α ί σ τ έ λ ν ε ι τ ά π α ι δ ι ά τ ο υ ν ά δ ο υ λ έ ψ ο υ ν σ τ ίς
π ό λ ε ις . Ή κ α τ ά σ τ α σ ή τ ο υ ε ίν α ι τ έ τ ο ια π ο ύ έ ν α μ έ ρ ο ς τ ή ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς
π α ρ α μ έ ν ε ι σ τή γ ε ω ρ γ ία , ε ν ώ έ ν ώ 'ένα ά λ λ ο ύ φ ίσ τ α τ α ι “ τ ή ν ε κ π α ίδ ε υ σ η
τ ώ ν π ό λ ε ω ν ” . Γ ίν ε τ α ι έ τ σ ι τ ό ό ρ γ α ν ο μ ε τ α φ ο ρ ά ς τ ή ς δ υ σ α ρ έ σ κ ε ια ς τ ώ ν
π ό λ ε ω ν κ α ί τ ώ ν π ο λ ιτ ικ ώ ν ιδ ε ώ ν » (Ε. Wolf, 1974:301). Τό πρόβλημα

δέν είναι άν μικραίνει ή μεγαλώνει τό «χάσμα» πόλης-χωριού, όπως
θεωρεί ό Ν. Μουζέλης, άλλά ποιές είναι οί άποδιαρθρωτικές συνέπειες
τής πόλης πάνω στήν κοινωνία τού χωριού.
Δ. Πολιτικοί Δεσμοί (σελ. 231-232)
Τό κριτήριο πού προτείνει ό Ν. Μουζέλης γιά νά έκτιμήσουμε τό
βαθμό διείσδυσης τού κράτους στή société civile είναι ίσως ένδιαφέρον
άλλά σαθρό: Ή βουλγάρικη société civile έδινε (τό 1914) 11 δολάρια
γιά κάθε μέλος της στό φορομπηχτικό κράτος, ένώ ή έλληνική 10,7
(Εύελπίδης, 1930:379). Τό 1928, τό βουλγαρικό κράτος «άποσύρεγαι»
λίγο άπό τήν κοινωνία τών πολιτών (φόρος κατά πολίτη 8,6 δολάρια)
ένώ στήν Ελλάδα διπλασιάζει τή «διείσδυσή» του (18,9 δολάρια), Τό
θέμα δέν είναι λοιπόν πόσο μπαινοβγαίνει τό κράτος στήν κοινωνία
τών πολιτών, άλλά μέ ποιούς τρόπους καί σέ π°ιό βαθμό οί άρχοησες
τάξεις απορροφούν καί διαχειρίζονται γιά δικό τους λογαριασμό τήν
ύπερεργασία τών άμεσων παραγωγών. Σέ κάθε περίπτωση όμως ή δια
φορά καί πάλι δέν είναι τόσο μεγάλη, όσο θέλει νά τήν παρουσιάσει ό
Ν. Μουζέλης, γιατί σημασία δέν έχουν οί ά π ό λ υ τ ο ι άριθμοί, άλλά ή
σχέση τής φορολογίας μέ τό κατά κεφαλή εισόδημα. Μέ βάση τά στοι
χεία τού Εύελπίδη (1930: 342, 379) τό βουλγαρικό κράτος άπορρο.
φούσε τό 13% τών εισοδημάτων τών κατοίκων του καί τό έλληνικό τό
24%.
Αύτά, τέλος, πού άναφέρονται γιά τά έλληνικό καί βουλγαρικά
άστικά κόμματα, έκτός τού ότι δέν στοιχειοθετούνται (ειδικά σέ ό,τι
άφορά τή Βουλγαρία), ήχούν καί λίγο περίεργο όταν θυμηθεί κανείς τή
δολοφονία τού Σταμπούλοφ τό 1895, τό ρόλο πού έπαιξαν οί βουλγόρομακεδόνες κομιτατζήδες στά πολιτικά φράγματα τής χώρας, τίς ιδιό
τυπες σχέσεις σύγκρουσης-ύποταγής μέ τή Ρω°ία· Πάντως ότι «οί έ λ λ η ν ικ έ ς π ο λ ιτ ικ έ ς φ α τ ρ ίε ς ... κ α τ ά φ ε ρ α ν ν ά έ λ έ γ ζ ° υ ν καί νά έ ν σ ω μ ρ τ ώ .
σ ο υ ν τ ο ύ ς ά γ ρ ό τ ε ς σ τ ο ύ ς κ ε ν τ ρ ικ ο ύ ς θ ε σ μ ο ύ ς τ ο ϋ ά σ τ ικ ο ϋ κ ρ ά τ ο ρ ς » t

είναι αύτό άκριβώς πού πρέπει νά άποδείχθεί κι άν ήταν ήδη γνωστό
όλη ή σχετική έπιχειρηματολογία τοϋ Ν· Μουζέλη περίττευε.
Ε. Ή ιστορική έξέλιξη τής έλληνικής Κ<ιΐ τή? βουλγαρικής άοτ^ής
τάξης (σελ. 220-223)
Άφησα τελευταίο τό τμήμα αύτό τής έπι/.ειρηματολογίας τοή Ι\|.
Μουζέλη, παρόλο πού ό ίδιος τό προτάθόει, άκριβώς γιατί, σέ τιχεη.

ταία άνάλυση, άποτελεΐ χόν πυρήνα τής συλλογιστικής πού διατρέχει
όλο τό δοκίμιο: Ή βουλγαρική άστική τάξη, άποτελεΐ ξ έ ν ο σ ώ μ α μέσα
στόν βουλγαρικό κοινωνικό σχηματισμό. Γοητευμένος άπό τήν έποποιΐα του « κ α τ α χ τ η τ ή ό ρ θ ό ό ο ξ ο υ έ μ π ό ρ ο ν » , πού γιά νά διευκολύνει
τήν άποδεικτική του τόν βαφτίζει έλληνορθόδοξο, παραγνωρίζει καί
ύποτιμά τίς διαδικασίες πού όδήγησαν στήν έμφάνιση τής βουλγαρικής
άστικής τάξης καί τίς διεργασίες στούς κόλπους τών Βουλγάρων χωρι
κών, μηδενίζει τό ρόλο τών άστών στή δημιουργία τού βουλγαρικού
κράτους καί τής βουλγαρικής έθνικής συνείδησης.
Κι δμως ό Σταυριανός (1958:368), μετά άπό μιά συνοπτική περι
γραφή τής άνάδειξης τών Βουλγάρων έμπόρων γράφει: « Α ύ τ ή ή ο ι κ ο 
ν ο μ ικ ή ά ν α γ έ ν ν η σ η τ ώ ν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν ε ίχ ε έ ξ ίσ ο υ σ π ο υ δ α ίε ς π ο λ ιτ ισ τ ι 
κ ές κ α ί π ο λ ιτ ικ έ ς έ π ιπ τ ώ σ ε ις μ έ α ύ τ ή τ ώ ν 'Ε λ λ ή ν ω ν . Ή ν έ α τ ά ξ η τ ώ ν
έ μ π ό ρ ω ν κ α ί τ ώ ν π λ ο υ σ ίω ν έ ξ ά σ κ η σ ε μ ι ά δ υ ν α μ ικ ή έ π ίδ ρ α σ η σ τή
β ο υ λ γ α ρ ικ ή κ ο ιν ω ν ία . Ο ί έ π α φ έ ς μ έ τ ό ν ’έ ξ ω κ ό σ μ ο τ ο ύ ς έ φ ο δ ί α σ α ν μ έ
ν έ ε ς ιδ έ ε ς , έ ν ώ ό π λ ο ύ τ ο ς τ ο υ ς τ ο ύ ς έ π έ τ ρ ε ψ ε ν ά δ ρ ά σ ο υ ν » . Ό Ν.

Μουζέλης παραγνωρίζει ή άγνοεΐ τούς έμπόρους τού Ciprovec, πού
άπό τά μέσα τού 17ου αιώνα κινούνται μεταξύ Κωνσταντινούπολης
καί Βλαχίας (Telbijov, 1976) γιά νά διαχυθούν τελικά στήν ΑύστροΟύγγαρία. Δέν παίρνει υπόψη του τίς βιοτεχνίες τού Slivno καί τού
Gabrovo πού έφοδίαζαν, άκόμη καί μετά τήν άνεξαρτησία τής Βουλ
γαρίας, μέ ύφάσματα τόν τουρκικό στρατό (Iaranoff, 1919: 44). Καί έξαιτίας τής πεποίθησής του δτι Σέρβος = Βούλγαρος = άγρότης, δέν
φρόντισε νά πληροφορηθεΐ γιά τούς Βούλγαρους χτίστες πού κατέβαι
ναν στήν άνατολική Μακεδονία (Βακαλόπουλος, 1975: 170). Δέν άναφέρει τίποτα γία τή βουλγαρική παροικία στήν Κωνσταντινούπολη μέ
30-40.000 μέλη (Σταυριανός, 1958:368), πού ό ρόλος της στήν καθιέ
ρωση τής Βουλγαρικής ’Εξαρχίας ήταν ούσιαστικός, έστω κι αν ή
'ίδρυσή της καθορίστηκε τελικά άπό πολιτικές έπιλογές τής Τουρκίας,
μετά τήν έπανάσταση τής Κρήτης (Jorga, 1925: 368). Στό δοκίμιο τού
Ν. Μουζέλη δέν άναφέρονται ούτε οι τσελεπήδες, πού έφοδιάζουν τήν
Πόλη μέ ζώα, ούτε κάν οί πασίγνωστοι τσορμπατζήδες, οί άντίστοιχοι
τών δικών μας κοτζαμπάσηδων.
Στήν πραγματικότητα, δλα τά παραπάνω στοιχεία πού άποδεικνύουν τή διαμόρφωση μιας βουλγαρικής άστικής τάξης, άντίστοιχη μέ
τήνέλληνική στις έθνογενετικές συγκεντρωτικές λειτουργίες της,είναι έκ
τού περισσού. 'Η άνάγκη της προκύπτει θ ε ω ρ η τ ικ ά άπό τή γνώση καί
μόνο τής έπεκτατικής πολιτικής πού προσπάθησε νά έφαρμόσει τό
βουλγαρικό κράτος άπό τήν πρώτη στιγμή τής δημιουργίας του, άπέναντι στούζ γείτονες του τών Βαλκανίων, Σλάβους ή "Ελληνες. Πίσω
άπ’ αύτή ΐήν πολιτική βρίσκονταν οί... Έλληνες καί Βλάχοι φουρναραΐοι, τσαγγάρηδες καί σιδεράδες; Ή μήπως οί άπροσδιόριστοι «ξέ
νοι» πού άνέλαβαν νά παίξουν τό ρόλο τής άστικής τάξης; Ή τό «μο
ναρχικό κράτος», αύτονομημένο άπό τή βουλγαρική κοινωνία;
Δέν θά έπεκταθούμε στά τής δημιουργίας τού βουλγαρικού άστισμού, στό ρόλο τών διανοουμένων, όπως ό Ρακόφσκι, στίς σχέσεις τών
διανοουμένων μέ τή Ρουμανία καί τή Ρωσία [ή πολιτιστική έπίδραση
τής όποίαξ άντικαθιστά κατά τό Σταυριανό (1958:370) άπό τά μέσα
τού 19ου ιάώνα τήν έλληνική, τήν έπιροή τών Ρώσων ποπουλιστών στή
βουλγαρική πολιτική σκέψη] κλπ, κλπ. 'Ο Ν. Μουζέλης έχει παρασυρθεΐ άπό τόν Καραβίδα πού ισχυρίζεται (1931: 147) δτι ή Βουλγαρία
«όέν ή δ υ ν ή θ η ν ’ Α π ο κ τ ή σ ε ι ό ρ γ α ν ικ ώ ς ... ή γ έ τ ιδ α Α σ τ ικ ή ν τ ά ξ ιν » . Θά
δώσουμε μιά σειρά άπό άλλα στοιχεία πού ό Ν. Μουζέλης δέν άναφέρει.
Κατ’ άρχήν ή έξισωτική δομή τού άγροτικού χωριού στή Βουλγαρία
δέν έπεσε άπό τόν ούρανό. Οί Βούλγαροι χωρικοί στήν περίοδο 18301850 άποδύονται σέ σκληρούς άγώνες γιά νά διαφυλάξουν τή γή τους
άπό τήν άρπαγή μετά τήν κατάργηση τών τιμαρίων τό 1832 (Kosev,
1970: 70-75). Κάθε χρόνο σχεδόν αύτή τήν είκοσαετία ύπάρχει καί μιά
αιματηρή τοπική έξέγερση, κύρια στίς βορειοδυτικές έπαρχίες. Τελικά
οί χωρικοί κρατούν τή γή τους μέ τήν ύποχρέωση νά τήν πληρώσουν.
Μετά τήν Ανακήρυξη τής άνεξαρτησίας (1879) οί Τούρκοι τσιφλικάδες
δέν τολμούν νά γυρίσουν στή γή τούς, πού περιέρχεται σχεδόν δωρεάν
στά χέρια πων χωρικών.
’Αξίζει νά σημειώσουμε πώς τό σιδηροδρομικό δίκτυο τής Βουλγα
ρίας ήταν πιό έκτεταμένο άπό τό έλληνικό ήδη πρίν άπό τόν Α' πόλε
μο, ένώ τό 1930 άντιστοιχοΰσαν στή Βουλγαρία 28 χιλιόμετρα σιδηρο
δρομικών γραμμών γιά 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα καί στήν Ε λ 
λάδα 22. ’Ακόμη άντιστοιχούν 13,6 χιλιόμ. δρόμων (γιά 100 τετρ. χιλιομ.) έναν1!· 9,1 τής Ελλάδας (Εύελπίδης, 1930: 155-159). Φυσικά ή
'Ελλάδα ύπερέχει σέ θαλάσσιες συγκοινωνίες, ή εικόνα δμως πού
έχουμε δέν δείχνει δτι τά βουλγαρικά χωριά ήταν πιό άπομονωμένα
άπό τά έλλΤνικά.
Σχετικά μέ τήν έκπαίδευση, καί ό Iaranoff (1919: 13) καί ό Εύελπί
δης άναφέθουν δτι οί άναλφάβητοι είναι κατά πολύ λιγότεροι στή
Βουλγαρία ’ΐΟρά στήν Ελλάδα, παρά τό γεγονός δτι ή αναλογία δα

σκάλων, σχολείων, μαθητών ήταν μεγαλύτερη στή χώρα μας. Τούτο
γιατί στή Βουλγαρία «οί κ υ β ε ρ ν ή σ ε ις έ ν δ ια φ έ ρ θ η κ α ν γ ι ά τή λ α ϊκ ή έ κ 
π α ίδ ε υ σ η , έ ν ώ ο ί γ ε ί τ ο ν έ ς τ η ς ξ ο δ ε υ ό ν τ ο υ σ α ν γ ι ά ν ά δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ο υ ν
Α ν ώ τ ε ρ ε ς σ χ ο λ έ ς » , σημειώνει ό Εύελπίδης πού δίνει π ο σ ο σ τ ό άγραμμά-

των 25% στή Βουλγαρία καί 50% στήν Ελλάδα (1930: 141).
"Ενα άλλο καίριο πρόβλημα είναι ό έκχρηματισμός τής γεωργίας. Ό
τρόπος είσπραξης τών φόρων άποτελεΐ μιά ένδειξη. Καί στίς δυό χώρες
ή «δεκάτη» καταργήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα - τό 1880 στήν Ελλάδα,
τό 1883 στή Βουλγαρία - γιά νά άντικατασταθεΐ στήν Ελλάδα μέ φόρο
« έ π ί τ ώ ν ά ρ ο τ ρ ιώ ν τ ω ν ζ ώ ω ν » , στή Βουλγαρία μέ φόρο έπί τής γής. Καί
στίς δύο χώρες ξέσπασαν ταραχές δταν (στή Βουλγαρία τό 1900, στήν
Ελλάδα τό 1925) οί κυβερνήσεις προσπάθησαν νά έπαναφέρουν τή
«δεκάτη». Μέ άφορμή μάλιστα τήν κινητοποίηση έναντίον τής «δεκάτης» ιδρύθηκε καί ή ΛΑΕΒ τό 1900, δπως ήδη έχουμε άναφέρει (Bell,
1975). Πάντως τό καθεστώς τής άγροτικής φορολογίας ήταν πολύ
πλοκο καί πέρασε άπό πολλές φάσεις καί στίς δυό χώρες (Σίδερις,
1930. Kosev, 1970).
Πρέπει άκόμη νά άναφερθούμε καί στή δύναμη τού Κομμουνιστικού
Κόμματος Βουλγαρίας. Ό Ν. Μουζέλης άντιπαρέρχεται τό δλο θέμα σέ
μιά ύποσημείωση (τήν 56,σελ. 231), δπου άναφέρει δτι άποτελούσε
« μ ιά π ο λ ύ σ η μ α ν τ ικ ή π ο λ ιτ ικ ή δ ύ ν α μ η σ τ ή μ ε σ ο π ο λ ε μ ικ ή Β ο υ λ γ α ρ ί α ».*

Γιά τήν άκρίβεια στίς πρώτες μεταπολεμικές έκλογές (1919), τό ΚΚΒ
είχε 47 έδρες καί 25% τών ψήφων καί οί Σοσιαλιστές 28 έδρες
(Seton-Watson, 1946 : 243). Μέχρι νά τεθεί έκτός νόμου, μετά τήν έξ
έγερση τού Σεπτέμβρη 1923, τό ΚΚΒ είναι τό δεύτερο σέ δύναμη
κόμμα τής χώρας μετά τήν ΛΑΕΒ καί στηρίζει κοινοβουλευτικά τήν
πρώτη αύτόνομη κυβέρνηση τού ΛΑΕΒ (1920-1923), δταν οί ’Αγροτι
κοί δέν έχουν τήν άπόλυτη πλειοψηφία στό Κοινοβούλιο (Σταυριανός,
1958: 647). Σοσιαλδημοκράτες βουλευτές ύπάρχουν ήδη πρίν τόν Α'
πόλεμο καί τό Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα τό 1919 βρίσκεται στό 22ο
Συνέδριό του. Πώς άραγε συμβαδίζει αύτή ή σημαντική - σέ σχέση μέ
τήν Ελλάδα - σοσιαλιστική παράδοση καί ή δύναμη τού ΚΚΒ μέ τήν
εικόνα τής άδιαφοροποίητης άγροτικής κοινωνίας πού μάς δίνει ό
Μουζέλης;
Last but not least, ύπάρχει καί τό θέμα τών συνεταιρισμών. "Οπως
άναφέρει καί δ Ν. Μουζέλης (σελ. 226) τό « σ υ ν ε τ α ιρ ισ τ ικ ό κ ίν η μ α κ α ί
τ ά κ ρ α τ ικ ά Α γ ρ ο τ ικ ά δ ά ν ε ι α Α ν α π τ ύ χ θ η κ α ν ν ω ρ ίτ ε ρ α σ τή Β ο υ λ γ α ρ ία
π α ρ ά σ τ ή ν Ε λ λ ά δ α » . Ένώ ή άγρστική συνεταιριστική κίνηση - μέ τή

σύγχρονη έννοια τού δρου - έμφανίζεται στή Βουλγαρία τό 1890
(Σιουλεμέζοφ, 1977: 25) καί στήν Ελλάδα τό 1900 (Παπαγαρυφάλλου, 1973: 99), τό 1910 ύπάρχουν στή Βουλγαρία 566 συνεταιρισμοί
μέ 40.000 μέλη, ένώ στήν Ελλάδα τό πολύ 87 μέ άγνωστο άριθμό με
λών. Οί διάφορες πηγές πού ύπάρχουν δέν συμφωνούν γιά τόν άριθμό
τών συνεταιρισμών καί τών μελών τους στίς δύο χώρες στά έπόμενα
χρόνια, φαίνεται δμως δτι, ως τό τέλος τής περιόδου πού μάς ένδιαφέρει, είναι παραπλήσιοι. Ή έξάπλωση τών συνεταιρισμών καί συνακό
λουθα τής άγροτικής πίστης, άποτελεΐ έναν άπό τούς άσφαλέστερους
δείκτες γιά τό βαθμό έκχρηματισμσύ - έμπορευματοποίησης τής άγρο
τικής παραγωγής.

3. Ή άρθρωση τών τρόπων παραγωγής
Νομίζω πώς άπ’ δσα προηγήθηκαν προκύπτει μέ σαφήνεια δτι οί
δομικές διαφορές πού προσπαθεί νά άνακαλύψει δ Μουζέλης στούς
έλληνικό καί βουλγαρικό, κοινωνικούς σχηματισμούς τού μεσοπολέ-
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μου, γιά νά έξηγήσει έτσι την άπουσία/παρουσία άγροτικών κομμάτων,
είναι άνύπαρκτες. Ή μακροσκοπική προσέγγιση πού έπιχειρεϊ, οί δεί
κτες πού χρησιμοποιεί δέν είναι άρκετοί γιά νά διαφοροποιήσουν δύο
χώρες μέ τόσο όμοια χαρακτηριστικά. Ή « σ ο β α ρ ή ο ίκ ο ν ο μ ικ ο ϊσ τ ο ρ ικ ή
ε ρ ε υ ν ά » πού τόσο τήν ύποτιμά, παίρνει τήν έκδίκησή της.
Θά μπορούσαμε βέβαια νά έλπίζουμε πώς στή « μ α κ ρ ό π ν ο η μ ε λ έ τ η
τ ω ν ά γ ρ ο τ ικ ώ ν κ ιν η μ ά τ ω ν σ τ η ν 'Ε λ λ ά δ α κ α ί τή Β ο υ λ γ α ρ ία » , πού
προαναγγέλει στήν εισαγωγή τού βιβλίου του (σελ. 9), τά μεθοδολο
γικά έργαλεϊα τού Μουζέλη θά έφαρμοστοϋν σέ πιό πρόσφορο ύλικό,
ώστε νά προκόψουν πράγματι οί ύπάρχουσες ειδοποιοί διαφορές.
Όμως τό πρόβλημα μέ τήν άνάλυση του δέν περιορίζεται στό ε ίδ ο ς τ ώ ν
σ τ ο ιχ ε ίω ν πού έπεξεργάζεται, άλλά καί σ τ ό ν τ ρ ό π ο μ έ τ ό ν ό π ο ι ο χ ρ η 
σ ι μ ο π ο ι ε ί τά έ ρ γ α λ ε ϊ α τή ς μ α ρ ξ ισ τ ικ ή ς κ ο ιν ω ν ιο λ ο γ ία ς .

Παραδέχεται καί ό ίδιος στήν Εισαγωγή του (σελ. 12) πώς ή έννοια
τού τρόπου παραγωγής δέν παίζει σημαντικό ρόλο στό δοκίμιο πού
μάς ένδιαφέρει. "Ομως, ύποστηρίζει, γίνεται προσπάθεια «νά τ ο π ο θ ε 
τ η θ ε ί ή έ ν ν ο ι α τ ή ς κ ο ιν ω ν ικ ή ς τ ά ξ η ς σ τ ό Ε π ίκ εν τ ρ ο τ ή ς ά ν ά λ υ σ η ς » . Τό
πρόβλημα είναι δτι ή προσέγγισή του στό συγκεκριμένο δοκίμιο είναι
ρ ι ζ ι κ ά ά ν τ ίθ ε τ η μέ τή μέθοδο τής άρθρωσης τών τρόπων παραγωγής
καί ότι ή προσπάθεια - πού δέν έχω λόγους νά τήν άμφισβητήσω - δέν
πετυχαίνει. Τό άντίθετο θά ήταν άλλωστε περίεργο γιατί δέν βλέπω μέ
ποιό τρόπο (στό βαθμό πού μένει κανείς στά πλαίσια τού μαρξισμού)
θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθεί ή έννοια τής κοινωνικής τάξης άνεξάρτητα άπό τίς έννοιες «τρόπος παραγωγής», «σχέσεις παραγωγής»
πού τήν καθορίζουν.
Ποιό είναι τό συμπέρασμα τού δοκιμίου τού Ν. Μουζέλη; — « Ο ί
δ ιά φ ο ρ ο ι μ η χ α ν ι σ μ ο ί π ο ύ έ ν α ω μ ά τ ω σ α ν τ ο ύ ς α γ ρ ό τ ε ς σ τ ό ά σ τ ικ ό κ έ ν 
τ ρ ο ή τ α ν π ο λ ύ ισ χ υ ρ ό τ ε ρ ο ι σ τ ή ν ’Ε λ λ ά δ α » (σελ. 233). Ά ν μείνουμε σέ

αύτή τή διατύπωση τό μόνο πού μπορούμε νά τής καταλογίσουμε πέρα άπό τήν άμφισβητούμενη όρθότητά της - είναι ή άοριστόλογη
περιγραφική μόνο άξια της πού θά ήταν ίσως άποδεκτή, άν χρησιμέυσε
νά δώσει πιό άδρά τήν εικόνα τών ταξικών σχέσεων στούς δυό κοινω
νικούς σχηματισμούς πού έξετάζονται. Όμως τή διατύπωση αύτή πρέ
πει νά τή συνδέσουμε μέ δσα άναφέρονται στήν ίδια σελίδα γιά « ά σ θ ε 
ν ικ ο ύ ς δ ε σ μ ο ύ ς π ό λ η ς / υ π α ίθ ρ ο υ » , τό «σ τ ε γ α ν ό τ ύ π ο κ α π ιτ α λ ισ μ ό ν
π ο ύ έ π ικ ρ α τ ο ϋ σ ε σ τ ή ν 'Ε λ λ ά δ α κ α ί σ τ ή Β ο υ λ γ α ρ ί α » . Επίσης μέ τίς
άναφορές στήν « ά ρ ν η τ ικ ή σ υ ν ά ρ θ ω σ η π ο ύ υ π ή ρ χ ε ά ν ά μ ε σ α σ τ ό ν κ α π ι 
τ α λ ισ τ ικ ό τ ρ ό π ο π α ρ α γ ω γ ή ς π ο ύ έ π ικ ρ α τ ο ϋ σ ε σ έ μ ε ρ ι κ ο ύ ς κ λ ά δ ο υ ς τή ς
β ι ο μ η χ α ν ία ς κ α ί τ ή ν α π λ ή έ μ π ο ρ ε υ μ α τ ικ ή π α ρ α γ ω γ ή » , στήν «έ λ λ ε ιψ η
θ ε τ ικ ώ ν δ ια σ υ ν δ έ σ ε ω ν ά ν ά μ ε σ α σ τ ό ν κ α π ιτ α λ ισ τ ικ ό κ α ί τ ό μ ή κ α π ι τ α 
λ ι σ τ ικ ό τ ρ ό π ο π α ρ α γ ω γ ή ς » (σελ. 218) καί στήν έρμηνεία τής κινητο
ποίησης τών Βουλγάρων άγροτών μέσω τής « σ χ ε τ ικ ή ς Α π ο μ ό ν ω σ ή ς
τ ο υ ς σ έ σ υ ν δ υ α σ μ ό μ έ τ ή ν ό μ ο ι ο γ έ ν ε ι α τ ώ ν ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν τ ο υ ς σ υ μ φ ε 
ρ ό ν τ ω ν , π ο ύ τ ο ύ ς έ κ α ν ε ν ά ν ιώ θ ο υ ν τ ή ν π ίε σ η τ ή ς κ α π ιτ α λ ισ τ ικ ή ς Α π ο 
δ ιο ρ γ ά ν ω σ η ς μ έ έ ν ια ί ο τ ρ ό π ο » (σελ. 235). Παρόλο πού ό Ν. Μουζέλης

άποφεύγει νά τό διατυπώσει ρητά, δλες αύτές οί άναφορές δείχνουν
δτι τό παράδειγμα πού έχει μπροστά του είναι οί « δ υ α δ ικ έ ς κ ο ιν ω ν ίε ς »
καί όχι οί «κ ο ι ν ω ν ικ ο ί σ χ η μ α τ ισ μ ο ί» στούς όποιους άρθρώνονται ό
καπιταλιστικός καί προκαπιταλιστικοί (ή μή καπιταλιστικοί) τρόποι
παραγωγής).
’Ακριβώς αύτή ή όπτική άναγκάζει τόν Ν. Μουζέλη νά μεταχειρίζε
ται στοιχεία πού δείχνουν —κατά τήν άποψή του - ότι οί Βούλγαροι
άγρότες έμειναν «έξω» άπό τίς διαδικασίες «έκσυγχρονισμού» καί παρέμειναν προσκολλημένοι στήν «παράδοση». Γι’ αύτό καταλήγει νά
άντιμετωπίζει σάν ξένο σώμα τή βουλγαρική άστική τάξη μέσα στόν
κοινωνικό της σχηματισμό. Άναφέρεται συχνά βέβαια στίς « ά π ο δ ιο ρ γ α ν ω τ ικ έ ς σ υ ν έ π ε ι ε ς τ ή ς δ ιε ίσ δ υ σ η ς τ ο ύ δ υ τ ικ ο ύ κ α π ιτ α λ ισ μ ο ύ » , άλλά
συνεχώς έπιμένει νά μηδενίζει αύτές τίς συνέπειες σέ ότι άφορά τούς
Βούλγαρους άγρότες: σέ βαθμό πού νά άναρωτιέται κανείς τελικά γιά
ποιό λόγο οί Βούλγαροι άγρότες στράφηκαν ένάντια στήν άστική τάξη.
”Αν οί άγρότες στή Βουλγαρία έμειναν δεμένοι μέ τή γή, ξαναγύρισαν
στή μή έμπορευματική γεωργία, παρέμειναν μιά όμοιογενής μάζα, δέν
άναγκάστηκαν νά μεταναστεύσουν, δέν είχαν τούς φορατζήδες στό κε
φάλι τους, δέν έπέτρεψαν στούς άστούς νά συγκεντρώσουν δύναμη καί
πλούτο - ή έν πάση περιπτώσει όλα αύτά έγιναν, άλλά όμως δέν τούς
έμπόδισαν νά παραμείνουν πιό κοντά στήν « π α λ ιά τ ο υ ς κ α τ ά σ τ α σ η » σέ
σχέση μέ τούς "Ελληνες άγρότες, τότε πώς έξηγεϊται ή πολιτική άντιπαράθεσή τους μέ τούς άστούς; Ά ν ύπάρχει κάποιο «παράδοξο» πού
χρειάζεται νά μελετηθεί είναι γιατί ένώ οί « ά π ο δ ιο ρ γ α ν ω τ ικ έ ς σ υ 
ν έ π ε ιε ς » τ ο ν κ α π ιτ α λ ισ μ ο ύ ύπήρξαν έντανότερες στήν Ελλάδα, «ή ά ν ι 
σ ό ρ ρ ο π η κ α ί Ε ξ α ρ τ η μ έν η ά ν ά π τ υ ξ ή τη ς α υ ν τ ε λ έ σ τ η κ ε χ ω ρ ίς ν ά υ π ά ρ ξ ε ι
κ α μ ιά σ ο β α ρ ή α μ φ ισ β ή τ η σ η κ α ί α π ε ιλ ή ά π ό κ ε ίν ο υ ς π ο ύ ν φ ίσ τ α ν τ α ι
τ ίς σ υ ν έ π ε ιέ ς τ η ς » (σελ. 234).

Στήν πραγματικότητα βέβαια τέτοιο «παράδοξο» δέν ύπάρχει παρά
μόνο γιά όσους θά νομίζουν - όπως οί άναγνώστες τού δοκιμίου τού Ν'.
Μουζέλη, άν τό διαβάσουν χωριστά άπό τά υπόλοιπα - ότι ή ιστορία
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τού έλληνικού κοινωνικού σχηματισμού σταμάτησε τό 1939. Όμως,
στήν έπόμενη δεκαετία, έγινε στήν Ελλάδα ένας έμφύλιος πόλεμος πού
φαίνεται ότι όφείλεται σέ κάποιους άλλους λόγους καί όχι στήν άντίδραση αύτών πού ύπέστησαν τίς «ά π ο δ ιο ρ γ α ν ω τ ικ έ ς σ υ ν έ π ε ιε ς » τής
άνάππυξης τού καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.
Ξαναγυρίζοντας στή μεθοδολογία τού Ν. Μουζέλη, τή βρίσκω - στό
συγκεκριμένο δοκίμιο - ριζικά άντίθετη άπό τή μέθοδο προσέγγισης
πού έπιτρέπει ή θεωρία τής άρθρωσης τών τρόπων παραγωγής, γιατί
έκεί ακριβώς πού ή τελευταία δίνει μιά εικόνα τής δυναμικής τών κοι
νωνικών σχηματισμών όταν εισβάλλει ό καπιταλισμός, ή προσέγγιση
τού Ν. Μουζέλη άποτυχαίνει, γιατί δέν μάς έπιτρέπει νά καταλάβουμε
πώς δύο στεγανές μεταξύ τους πραγματικότητες τελικά άλληλεπιδρούν.
Ώ ς πρός τούς θεωρητικούς νεολογισμούς τού Μουζέλη γιά «θ ε τ ικ ή »
καί « ά ρ ν η τ ικ ή » άρθρωση τών τρόπων παραγωγής, τούς θεωρώ περιτ
τούς. Ό P. P. Rey (1978) έχει έρμηνεύσει θαυμάσια - κατά τή γνώμη
μου —τίς διαφορές πού ύπάρχουν άνάμεσα στούς κοινωνικούς σχημα
τισμούς πού προέκυψαν άπό τήν άρθρωση φεουδαλισμού —καπιταλι
σμού, σέ σχέση μέ αύτούς, όπου ό καπιταλισμός άρθρώθηκε μέ άλλους
τρόπους παραγωγής. Έτσι ή άλλιώς ό καπιταλισμός ύποτάσσει ή διαλύα τούς άλλους τρόπους παραγωγής καί δέν βλέπω τί προσφέρει δ
χαρακτηρισμός αύτής τής διαδικασίας ώς θετικής ή άρνητικής πού μάς
μεταφέρει στό πεδίο τών άξιολογικών κρίσεων.
Νομίζω πώς ούτε οί κοινωνικές τάξεις είναι στό έπίκεντρο τής προ
βληματικής τού Ν. Μουζέλη. Στήν Ελλάδα καί τή Βουλγαρία τού με
σοπολέμου συναντάμε μόνο «άγρότες» καί «άστούς», παρά τό γεγονός
ότι «ό κ α π ιτ α λ ισ τ ικ ό ς τ ρ ό π ο ς π α ρ α γ ω γ ή ς ά ρ χ ισ ε νά π α ί ζ ε ι κ υ ρ ία ρ χ ο
ρ ό λ ο » . Καί (όπως σωστά έπιμένει άλλού ό Ν. Μουζέλης)καπιταλιστι
κός τρόπος παραγωγής σημαίνει ύπαρξη έργατικής τάξης —πού «άφη
σε» νά σφαγούν οί άγροτιστές τού Σταμπολίνσκι, κρατώντας «ά ψ ο γ η
ο υ δ ε τ ε ρ ό τ η τ α » στήν « έ ν δ ο α σ τ ικ ή σ ύ γ κ ρ ο υ σ η » , όπως τή χαρακτήριζε
(Merot, 1972), στό βαθμό βέβαια πού μπορούμε νά δεχθούμε ότι ή
στάση αύτή τού ΚΚΒ (γιατί περί αύτού πρόκειται) έξέφραζε τή στάση
τής βουλγαρικής έργατικής τάξης άπέναντι στή ΛΑΕΒ. Καί φυσικά,
ένα βασικό έρώτημα: ή ΛΑΕΒ ήταν ή όχι άστικό κόμμα, μένει μετέωρο.
Γιατί στή σελ. 214 ό Ν. Μουζέλης χαρακτηρίζει σά μοναδικό φαινό
μενο τήν Ελλάδα « δ π ο υ ο ί ά γ ρ ό τ ε ς μ π ή κ α ν σ τ ό π α ι γ ν ί δ ι δ ι ά μ έ σ ο υ τ ή ς
Ε ξ α ρ τ η μ έν η ς Ε ν σ ω μ ά τ ω σ ή ς τ ο υ ς σ τ ά μ ε γ ά λ α ά σ τ ικ ά κ ό μ μ α τ α » καί στήν
ύποσημείωση 61 συγκρίνει τή ΛΑΕΒ μέ «τά ά λ λ α ά σ τ ικ ά κ ό μ μ α τ α » τής
Βουλγαρίας, γιά νά συμπεράνει ότι ή πολιτική της άποτέλεσε « π ρ ό 
κ λ η σ η σ τ ό π α ρ α δ ο σ ια κ ό β ο υ λ γ α ρ ι κ ό κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο » . Ή κατάταξή της
στά « Α α ϊκ ισ τ ικ ά κ ιν ή μ α τ α τ ο ύ τ ρ ίτ ο υ κ ό σ μ ο υ » , (σελ. 234), σάν έκ
φραση τών άγροτών πού σύρονται ή άφήνονται « έ ξ ω » άπό τίς διαδι
κασίες « Ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ο ύ » , δέν λύνει φυσικά τό πρόβλημα, άπό τή σκο
πιά πού μάς ένδιαφέρει.
Άνακεφαλαιώνοντας, ό Ν. Μουζέλης συγκέντρωσε καί διόγκωσε
όσα στοιχεία τού έπέτρεπαν νά ισχυριστεί ότι στή Βουλγαρία ύπήρχε
μεγαλύτερη άπόοταση άνάμεσα στήν πόλη καί στό χωριό άπ’ όση στήν
Ελλάδα γιά νά έρμηνεύσει έτσι μέσω τής άπομόνωσης τών χωρικών,
την πολιτική τους δράση ένάντια στήν άστική τάξη, σέ άντίθεση μέ τήν
Ελλάδα, όπου δέν ύπήρξε άμφισβήτησή της. Πιστεύω πώς οί μεθοδο
λογικές άρχές πού έπικαλεϊται ό Μουζέλης έπιβάλλουν άντίθετα νά δε
χθούμε πώς τό πρόβλημα δέν είναι ή άπομόνωση, ή άπόοταση πόληςχωρισύ, ό δυαδισμός στό οικονομικό καί κοινωνικό έπίπεδο, άλλά οί
διαδικασίες ένσωμάτωσης-διάλυσης τών μή καπιταλιστικών τρόπων
παραγωγής καί οί ταξικές συγκρούσεις πού δημιουργούν. Άντίθετα μέ
τήν έρμηνεία τού Ν. Μουζέλη οί ταξικές αύτές συγκρούσεις πήραν
πολύ πιό έντονη μορφή στήν Ελλάδα, φθάνοντας μέχρι καί τόν έμφύ- >
λιο πόλεμο. Τό ειδικό πρόβλημα τής έμφάνισης τής ΛΑΕΒ στή Βουλ
γαρία καί τών ειδικών χαρακτηριστικών της σέ σχέση μέ τά άλλα άγροτικά κόμματα τής Ανατολικής Εύρώπης μπορεί νά άντιμετωπιστεί
μόνο στά πλαίσια μιας ταξικής άνάλυσης τού βουλγαρικού κοινωνικού *
σχηματισμού καί τής ταξικής φύσης τής ΛΑΕΒ. Σέ ότι άφορά τήν Ε λ 
λάδα δέν μπορούμε βέβαια νά παραγνωρίζουμε τή σημασία τής άφιξης
τών προσφύγων καί τίς συνέπειές της γιά τό χαρακτήρα καί τήν πολι
τική έκφραση τών ταξικών συγκρούσεων στόν τόπο μας. Ή προσέγγιση
όμως αύτών τών θεμάτων άπαιτεί καί σοβαρή οίκονομικοϊστορική
έρευνα καί όρθές μεθοδολογικές άρχές, ώστε νά γίνει δυνατό νά ύπάρξει κοινωνιολογική θεωρία.
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1. Οί Ενδιαφερόμενοι μπορούν νά βρουν κατάλογο τών σχετικών κριτικών στό
άρθρο-κριτική τής Μαρίας Άντωνοπούλου (Οικονομία καί Κοινωνία, τεύχος 8,
Ιανουάριος 1979). Βλ. Επίσης νέο άρθρο τής Μ. Άντωνοπούλου στό τεύχος 10
(Μάρτης 80) καί νέα άπάντηση τού Ν. Μουζέλη στό τεύχος 11 ('Απρίλης 80) τον
ίδιον περιοδικού.
2. Ό Ν.Μουζέλης χρησιμοποιεί τόν όρο «συναρμογή», άντί «άρθρωση», γιά
νά μεταφράσει τό «articulation des modes de production». Μέ γνωστές τίς σχέσεις
στρουκτουραλισμού-γλωσσολογίας, δεδομένου δτι δ δρος «articulation» στή

γλωσσολογία άντιστοιχεϊ στην έλληνική λέξη «άρθρωση», νομίζω άτι πρέπει νά
κρατήσουμε τη λέξη αύτή. Οί έννοιες, όσο κι άν έπαναπροσδιορίζονται μέ όρισμούς, δέν πρέπει νά άπογυμνώνονται άπό την ιστορική τους σημαντικότητα.
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Ή Μ έθοδος Μ οντεσσορι είναι ενα παιδαγωγικό σύ
στημα σχεδιασμένο νά δώσει στό παιδί τήν άπαραίτητη
έλευ θ ερ ία νά κινηθεί καί νά δράσει σ ’ ενα προπαρασκευασμένο περιβάλλον. Τό περιβάλλον αύτό ένθαρρύνει καί ύποβοηθεϊ τήν αύτοανάπτυξη τοϋ παιδιού, χωρίς
τίς άστοχες π αρ εμβο λές τών μεγάλων.
Τό παιδί σάν δο υλευτή ς, όταν τοϋ έπιτραπεί νά συγ
κεντρω θεί σέ δραστηριότητες πού τίς δ ιά λεξε τό ίδιο,
μέσα σ ’ ενα περιβάλλον έλεύ θ ερ ο καί προσαρμοσμένο
στις δικές του διαστάσεις, μπορεί νά έπ ιδ είξει έκπληκτικ ές ικανότητες καί νά κατακτά όλο καί ύψηλότερα έπίπεδα άνεξαρτησίας, αύτογνωσίας καί κοινωνικότητας.
Τό γεγο νό ς ότι όλα τά παιδιά ύποφέρουν κατά τήν
άνάπτυξή τους άπό τήν άγνοια τών μεγάλων, κάνει πιό
έπιτακτικό τό αίτημα τής Μ οντεσσορι γιά μιά νέα έκπαίδευση άπό τή στιγμή πού γεννιέτα ι τό μωρό. Ή έκπαίδευση αυτή θά βασίζεται σέ μιά έπιστήμη γιά τή φρον
τίδα τοϋ παιδιού, σέ μιά έπιστήμη πού θά κατανοήσει
κάτω άπό π οιές περιστάσεις ένεργοποιεΐται ή δύναμη
τή ς αύτοανάπτυξης τοϋ Παιδιού.
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ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ, ΤΥΧΑΙΟ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΑΞΗ

του Εύτΰχη I. Μττιτσάκη

Στό σημερινό τεύχος δημοσιεύουμε τό Β' - καί τελευταίο μέρος - τού κεφαλαίου «’Αναγκαιότητα, Τυχαίο καί Άνθρώ
πινη Πράξη», άπό τό βιβλίο τού Εύτύχη I. Μπίτσάκη «Θεωρία καί Πράξη, πού κυκλοφορεί προσεχώς από τις έκδόσεις
«Gutenberg».

μοναδική δυνατότητα ένός κοινωνικού σχηματισμού δέν είναι ,μιζε τόν ενεργό ρόλο τής ιδεολογίας. (Οί σχέσεις τής ιδεολογίας μέ τήν
ή πρόοδος. (Γιατί άλήθεια νά υπάρχει μόνο πρόοδος; Έτσι οικονομία διαμεσολαβοϋνται άπό τήν πολιτική καί τήν κουλτούρα). Ό
θέλησε μήπως κάποιος άγαθός, ή έστω βλοσυρός καλβινικός μηχανιστικός οικονομικός ντετερμινισμός παραβλέπει τό ρόλο τού
θεός, ή κάποιο ’Απόλυτο έγελιανό Πνεύμα πού πραγματώνει υποκειμενικού παράγοντα. Ό χώρος τής κουλτούρας είναι ώστόσο
τήν άνοδική πορεία του μέσα άπό τήν Ιστορία;) Οί άνθρώπινες κοινω ένας βασικός χώρος τής μάχης γιά τήν πολιτική ήγεμονία. Καί τελικά ό
νίες γνώρισαν καί γνωρίζουν καί τήν όπισθοδρόμηση καί τή στασιμό σοσιαλισμός δέν είναι μόνο ή άλλαγή τών σχέσεων παραγωγής, άλλά
τητα καί τή σήψη. ’Ανάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων σήμερα, δέν μιά συνολική κοινωνική άναγέννηση μέσα άπό τή μαζική πολιτισμική
σημαίνει υποχρεωτικά σοσιαλιστική επανάσταση σέ ένα άμεσο μέλλον. άναγέννηση τής εργατικής τάξης.19
Κορυφαίο παράδειγμα ό ύπεραναπτυγμένος καπιταλισμός τών ΗΠΑ
Ό ρόλος τού πολιτισμικού παράγοντα γίνεται περισσότερο σημαντι
πού περνά μιά μόνιμη οικονομική κρίση καί μιά κοινωνική, πολιτική κός σήμερα, δπου στίς οικονομικές άντιθέσεις προστέθηκαν καί άλλες
καί ήθική σήψη, κι ωστόσο διατηρείται καί άναπτύσσεται χωρίς νά πού χαρακτηρίζουν προπαντός τή δική μας έποχή. (Σχετική άνοδος
καταρρέει άπό τίς έσωτερικές άντινομίες του. Ή σοσιαλιστική άλλαγή τού μορφωτικού επιπέδου, προβλήματα ποιότητας ζωής, προβλήματα
είναι προϊόν τού συνόλου τών άντιθέσεων πού λειτουργούν σ’ ένα κοι εξάντλησης πρώτων ύλών, οικολογικό πρόβλημα, κινήματα νεολαίας,
νωνικό σχηματισμό (άς θυμηθούμε τήν έννοια τού άδύνατον κρίκου), γυναικών κλπ.). Ό μαρξισμός οφείλει νά πείθει δλο καί περισσότερο,
μαζί καί τής επάρκειας τού ύποκειμενικού παράγοντα. Γι’ αυτό δέν τόσο στό επίπεδο τής θεωρίας, δσο καί στό επίπεδο τής πράξης. Ή
μπορεί νά προβλεφθεί μέ βάση κάποια άπλοϊκή έξίσωση: άνάπτυξη άφελής ούμανιστική - ουτοπική αισιοδοξία είναι σήμερα άναξιόπιστη,
παραγωγικών δυνάμεων + σύγκρουση παραγωγικών δυνάμεων μέ δπως καί ή φλύαρη καί άχρωμη γενικολογία. Τό ίδιο ίσχύει καί μέ τήν
παραγωγικές σχέσεις = έπανάσταση! ”Αν ό Λένιν λειτουργούσε έτσι πατερναλιστική ήθικολογία καί τήν προοπτική ένός ίεραρχικού «σο
απλοϊκά, στή Σοβιετική Ένωση θά κυβερνούσαν ίσως άκόμα οί επίγο σιαλισμού», πού θά έκχωρεί στίς μάζες ύλικά καί πολιτικά δικαιώ
νοι τού Κερένσκυ (γιατί βέβαια στή Ρωσία εκείνης τής εποχής δέν ματα. Ή μόνη ελπίδα γιά έξοδο άπό τή σημερινή οικονομική, κοινω
ύπήρχε άναπτυγμένος καπιταλισμός, δπως δέν ύπήρχε καί στήν Κίνα, νική, πολιτική, ιδεολογική καί ήθική κρίση, είναι ό σοσιαλισμός. ’Αλλά
στήν Κούβα ή στό Βιετνάμ).
γιά νά κερδίσει τίς μάζες ή σοσιαλιστική προοπτική πρέπει νά είναι
Γιατί άλήθεια τό μέλλον νά είναι ή νίκη τού καλού πάνω στό κακό,
συγκεκριμένη, καί σύμφωνη μέ τίς θεωρητικές επεξεργασίες τών ιδρυ
τού φωτός πάνω στό σκότος, κλπ.; Αυτές οί άντιπαραθέσεις κρατούν, τών τού επιστημονικού σοσιαλισμού.
δπως είναι γνωστό, άπό πρωτόγονες μυστηριακές δοξασίες καί άναπαΌ οικονομικός ντετερμινισμός έξαφανίζει τίς δυνατότητες τής ιστο
ράχθηκαν άπό τόν άστικό ούμανισμό. Κι ώστόσο οί πανουργίες τής ρικής κίνησης. Έτσι δμως παρουσιάζει τά προϊόντα τής έργασίας τών
ιστορίας τίς μπόλιασαν, άν δχι στό θεωρητικό σώμα τού μαρξισμού, άνθρώπων νά δεσπόζουν κατά τρόπο άνέκλητο πάνω στούς άνθρώτουλάχιστον στήν καθημερινή πολιτική - προπαγανδιστική πρακτική πους καί στή δράση τους. ’Αλλά τότε οί μάζες, άπό δημιουργοί τής
του. Έτσι δουλεύουμε μέ άφελή αισιοδοξία γιά τό αύριο «πού τραγου ιστορίας, μετατρέπονται σέ παθητικά υποκείμενα μιας προκαθορισμέ
δάει», μέσα άπό τήν άλλοτριωμένη μας καθημερινότητα όραματιζόμα- νης πορείας, καί τότε τίθεται τό έρώτημα γιά τίς δυνατότητες καί γιά
στε τό φωτεινό αύριο,καί μεταθέτουμε τήν άλλαγή τής ζωής έδώ καί τό νόημα τής άνθρώπινης πράξης.
σήμερα, στίς μαγικές δυνάμεις τού μέλλοντος.
'Ωστόσο ή κοινωνική άναγκαιότητα δέν ταυτίζεται μέ τή φυσική. Ή
Ό ιστορικός φαταλισμός μπορεί —δπως έχουμε σημειώσει στό εισ άντίθετη άποψη, είτε στηρίζεται στόν έκχυδαϊσμένο μαρξισμό (οίκονοαγωγικό κεφάλαιο - νά είναι υποκειμενικά, πηγή καρτερίας. 'Ωστόσο, μισμό), είτε στήν άφελ,ή άντίληψη γιά τήν άναγκαιότητα τής προόδου,
δπως γράφει ό Γκράμσι, δέν χρησιμεύει παρά στό νά έπικαλύπτει τήν πού είναι μορφή άστικού όπτιμισμού μέ μαρξιστική μεταμφίεση.
άδυναμία μιας ενεργού καί πραγματικής βούλησης. ΓΓ αύτό πρέπει νά
άποδεικνύουμε πάντα τό μάταιο τού μηχανιστικού ντετερμινισμού, πού
ν ή ιστορική άναγκαιότητα πραγματώνεται μέσα άπό τό τυ
είναι πηγή παθητικότητας, καί ήλίθιας αύτοεπάρκειας.18 Ό καλβινι
χαίο καί τό συμπτωματικό, άν δηλαδή στήν ιστορία είναι ου
σμός είναι, κατά τόν Γκράμσι, μιά άνελέητη ιστορική άντίληψη τού
σιαστικές οί κατηγορίες τού δυνατού, τού τυχαίου καί τού
προκαθορισμένου. ’Αντίστοιχα, θά μπορούσαμε νά πούμε δτι στό καλσυμπτιυματικοϋ, τότε ή θεωρία δέν μπορεί νά τίς άγνοεί. Έτσι
βινίζοντα μαρξισμό, καλβινισμό, στή θέση τής θείας βούλησης βρίσκε
π.χ. διαβάζουμε στόν Γκράμσι: «Βρισκόμαστε πάντα σέ άμυνα - εναν
ται ή σύγκρουση τών παραγωγικών σχέσεων μέ τίς παραγωγικές δυνάτίον .τού «τυχαίου», δηλαδή έναντίον τής προβλέψιμης συνδρομής
μεις.
άντίθετων δυνάμεων πού δέν μπορούν πάντα νά άναγνωρισθοΰν δλες
Στά δσα έπικρίνουμε έδώ υπάρχει άναμφισβήτητα κάποια βασική
(καί τό νά άγνοήσουμε έστω καί μία άπ’ αύτές τής δυνάμεις, εμποδίζει
άλήθεια: καί ή ιστορία κινείται - σέ τελευταία άνάλυση - άπό τή σύγ νά προβλέψουμε τόν πραγματικό συνδυασμό τών δυνάμεων, πού δίδει
κρουση παραγωγικών σχέσεων - παραγωγικών δυνάμεων, καί ή άνπάντα στά γεγονότα τήν πρωτοτυπία τους) καί μπορούμε νά «επιτε
θρωπότητα πέρασε περίπου άπό πέντε στάδια, παρόλο πού ποτέ δέν
θούμε» στό τυχαίο, μέ τήν έννοια δτι επεμβαίνουμε δραστήρια στήν
υπήρξε κάποιος καθαρός κοινωνικός σχηματισμός, καί μέσα άπό τίς
παραγωγή του, ή, άπό τήν άποψή μας, τό κάνουμε λιγότερο «τυχαίο»,
περιπέτειες τού άνθρώπινου γένους επιβάλλεται συνολικά μιά πρόοδος
λιγότερο «φύση», καί περισσότερο άποτέλεσμα τής δράσης μας καί τής
γεμάτη άντιφάσεις. Ή πορεία αύτή είναι άντιφατική. Γι’ αύτό χρειάζε βούλησής μας».20
ται ή «συγκεκριμένη άνάλυση τής συγκεκριμένης κατάστασης», πού
Τό τυχαίο υπακούει σέ νόμους. Μπορούμε συνεπώς νά τό προβλέ
μπορεί νά δδηγήσει στήν εκτίμηση τών δυνατοτήτων τής δοσμένης στι ψουμε, έστω μέ πιθανότητες, καί νά παρέμβουμε ενεργητικά γιά νά τό
γμής. Ό Μάρξ χαρακτήρισε τήν ιστορία, σάν τήν ιστορία τής πάλης προκαλέσουμε ή νά τό άποτρέψουμε. Τό συμπτωματικό, άντίθετα,
τών τάξεων. Ό άφορισμός αύτός τονίζει τήν τραγικότητα τού Ιστορι
μπορεί νά συμβεί ή νά μή συμβεί, δέν υπακούει σέ νόμους, καί ή πρό
κού γίγνεσθαι. Έτσι, ενώ προδιαγράφει μιά αισιόδοξη προοπτική πού
βλεψή του είναι συνήθως άδύνατη. Τό συμπτωματικό μπορεί νά είναι
συνδέεται μέ τήν πραγμάτωση τής άταξικής κοινωνίας, ό Μάρξ δέν
έξωτερικό ώς πρός τήν κύρια τάση, ώς πρός τήν άναγκαία διαδικασία,
γίνεται ό άφελής όραματιστής κάποιου παραδεισιακού κόσμου άφθοάλλά δέν είναι έξωτερικό ώς πρός τό φαινόμενο συνολικά: Έστω κι άν
νίας, ειρήνης καί άδελφικής άγάπης. "Ενας τέτοιος κόσμος θά σήμαινε προκαλείται άπό άπρόβλεπτους έξωτερικούς παράγοντες, πραγματο
τό τέλος τής ιστορίας. ’Αλλά καί μετά τό τέλος τών ταξικών άνταγωνιποιείται μέσα άπό τή δυναμική τής ολότητας, καί μπορεί νά τή βελτιώ
σμών, ή ιστορία θά συνεχίζεται, καί θά κινείται βασικά άπό πραγματι σει, νά τήν άλλοιώσει, ή νά τήν καταστρέφει. ’Αντίστοιχα οί συνέπειες
κές άντιθέσεις.
μιας συρροής γεγονότων πού παρουσιάζει κάποια κανονικότητα, μπο
Ό οίκονομισμός είναι μιά παλαιά άσθένεια τού μαρξισμού, στήν ρεί νά εκδηλωθούν μέ τό νόμο τού τυχαίου. (Τό συμπτωματικό, κατά
όποία ώς γνωστό ύπέκυψε ή 2η Διεθνής. Καί φαίνεται δτι ό ίός τής τόν Χέγγελ, έξασφαλίζει τήν άλληλοδιείσδυση τού έξωτερικού καί τού
νόσου είναι άνθεκτικός! 'Ωστόσο ό Λένιν τόνιζε δτι μόνον ό οικονομι ■έσωτερικοΰ).
κός παράγοντας δέν άρκεί γιά τή σοσιαλιστική άλλαγή, καί ύπογράμΤή διαλεκτική άναγκαίου, τυχαίου καί συμπτωματικού τήν είχε ήδη
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συλλάβει ό Χέγγελ, όταν έγραφε δτι ή πραγματική αναγκαιότητα περι
έχει τή συμπτωματικότητα, δτι ή έ\κ>τητα τής αναγκαιότητας καί τ«ύ
τυχαίου υπάρχει πραγματικά, καί δτι ή άναγκαιότητα όχι μόνο περι
έχει τή συμπτωματικότητα, αλλά καί γίνεται.21 Κατά τό Σπινόζα άντίθετα, «τίποτε στό σόμπαν δέν είναι συμπτωματικό, γιατί δλα τά πρά
γματα καθορίζονται νά υπάρχουν καί νά λειτουργούν μέ ενα ειδικό
τρόπο, άπό τήν άναγκαιότητα τής θείας φύσης».22
Ό «μαρξιστικός» οικονομικός ντετερμινισμός είναι μάλλον ένα είδος
σπινοζισμού, όπου τό ρόλο τής θείας βούλησης τόν παίζει ό οικονομι
κός παράγων.
ί έννοιες τού άναγκαίου, τού τυχαίου καί τού συμπτωματικοΰ,
όδηγούν στήν έννοια τής δυνατότητας, στήν όποια έχουμε
άναφερθεΐ συχνά. Ό οίκονομισμός δέν βλέπει τίς δυνατότη
τες, γιατί βλέπει μιά καί μοναδική άναγκαιότητα, πού είναι έν
τέλει άπατηλή. Ή άναγκαιότητά του άποδεικνύεται τότε απλή φαινο
μενικότητα. Ά πό τήν άλληλεπίδραση τών εσωτερικών, των έξωτερικών
καί τών υποκειμενικών παραγόντων, καθορίζονται δυνατότητες πού
πραγματώνονται ή πού δέν θά πραγματοποιηθούν. Έτσι μόνη ή άνο
δος τών παραγωγικών δυνάμεων, χωρίς τήν ώρίμανση τής πολιτικής
συνείδησης καί τού άντίστοιχου πολιτικού φορέα, δέν οδηγεί αυτόματα
στό σοσιαλισμό. Μπορεί νά οδηγήσει στή σήψη, σέ μιά κατάσταση πο
λιτικού άδιεξόδου, πού καθορίζεται άπό τήν οικονομική, τήν πολιτική
καί τήν ιδεολογική κυριαρχία τών μονοπωλίων καί άπό τήν άντίστοιχη
ιδεολογική στρέβλωση τών εργαζομένων, οί όποιοι άγωνίζονται μόνο
γιά τά στενά οικονομικά τους συμφέροντα. Τά παραδείγματα τών
ΗΠΑ, τής Μεγάλης Βρετανίας καί τής Δυτικής Γερμανίας, είναι εύ
γλωττα ώς πρός αυτό. Μιά οικονομική καί κοινωνική κρίση δέν οδηγεί
άναπόφευκτα στό σοσιαλισμό: στό μεσοπόλεμο οδήγησε στό φασισμό,
καί στίς μέρες μας στόν πόλεμο τού Βιετνάμ, μέ τή συγκατάθεση τής
πλειοψηφίας τών Αμερικανών εργατών. Ή έκβαση τής σύγκρουσης
τών παραγωγικών δυνάμεων μέ τίς παραγωγικές σχέσεις δέν είναι μο
νοσήμαντα καθορισμένη. Έδώ χρειάζεται ή έννοια τής πολλαπλής δυ
νατότητας, καί στήν έκβαση παίζει άποφασιστικό ρόλο ή άπαλλαγή
τών μαζών άπό τήν κυρίαρχη ιδεολογία καί ή ύπαρξη πολιτικού φορέα
ικανού νά πραγματοποιήσει τήν άλλαγή.
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Χωρίς νά δέχεται κανείς τήν άστική άντίληψη γιά τό ρόλο τής
προσωπικότητας στήν ιστορία, ή τή «θεωρία» τής προσωπολατρείας,
δέν μπορεί νά παραβλέψει τόν άποφασιστικό ρόλο τής ήγεσίας στήν
πραγμάτωση ή μή μιας ιστορικής δυνατότητας. Ή ήττα π.χ. τού ελλη
νικού κινήματος μετά τόν πόλεμο, δέν ήταν νομοτελειακά καθορισμένη.
’Αποφασιστικό ρόλο στή μή πραγμάτωση τής σοσιαλιστικής δυνατότη
τας έπαιξε ή άνεπάρκεια, καί ή μικροαστική, όπορτουνιστική καί τυ
χοδιωκτική πρακτική τής τότε ήγεσίας. Παρόμοια θά μπορούσε νά πει
κανείς δτι ή άντεπαναστατική στροφή τής Κίνας δέν ήταν καθορισμένη
νομοτελειακά. Καί τέλος, ή έκτρωματική κατάληξη τής άντιϊμπεριαλιστικής περσικής επανάστασης στή θεοκρατική «δημοκρατία» τών
άγιατολάχ, καί ό αυριανός περίπου βέβαιος μετασχηματισμός της σέ
καθαρή δικτατορία τού περσικού κεφαλαίου μέ ενδεχόμενη θεοκρα
τική επικάλυψη, ήτανε πράγματι ένα άναπόφευκτο ιστορικό φαινό
μενο; Καί είναι βέβαιο δτι άλλες δυνατότητες δέν άτρόφησαν καί δέν
εξαφανίστηκαν γιά τό άμεσο μέλλον, άπό έλλειψη καθαρής προοπτι
κής, καί πολιτικής πρακτικής σύμφωνης μ’ αυτές τίς δυνατότητες;

4. Κοινωνική νομοτέλεια, θεωρία καί πράξη
ί άστικές άντιλήψεις τής ιστορίας δέν άναζητούν γενικά τούς
ενδογενείς παράγοντες πού καθορίζουν τήν κοινωνική εξ
έλιξη. Ειδικά δέν συνέλαβαν θεωρητικά τήν έννοια τής πάλης
τών τάξεων. "Οταν δέν είναι άπλή καταγραφή γεγονότων, ή
άστική ιστοριογραφία άναζητεί εξωτερικούς καί συνήθως δευτερεύοντες ή δευτερογενείς παράγοντες γιά νά εξηγήσει τήν ιστορία: τό ρόλο
τής προσωπικότητας, τού φυσικού περιβάλλοντος, τών «ιδεών», τού
τυχαίου, τών πολέμων ή τής θείας βούλησης. Ειδικά ή θετικιστική
άντίληψη τής ιστορίας άρνεϊται, κατ’ άρχήν, τήν έννοια τού κοινωνι
κού νόμου καί τής νομοτέλειας.
Οί άστικές πολιτικές θεωρίες δέν ερμηνεύουν τήν άστική πραγ
ματικότητα. Πρόκειται εϊτε γιά ίδεαλιστικές ωραιοποιήσεις τής ουσίας
τού κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, εϊτε γιά θετικιστική έπίκάλυψη τής πραγματικότητας, κάτω άπό έπιστημονικοφανείς στατιστικές
καί περιγραφές. ’Αλλά οί έξωπραγματικές θεωρητικές κατασκευές
άντιστοιχούν σέ ρεαλιστικές πρακτικές. Ό εμπειρισμός τού άστού είνα
άποτελεσματικός, άκριβώς έπειδή είναι εμπειρισμός. "Ετσι λοιπόν ή
άστική κοινωνία διέπεται άπό τήν τυφλή, τή μή κατανοημένη άναγ-
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καιότητα, καί ή νομοτελειακή της άνάπτυξη πραγματώνεται μέσα από
τούς άνταγωνισμούς καί τίς συγκρούσεις των άτομικών συμφερόντων,
δηλαδή μέσα άπό τό τυχαίο.
Ή εργατική τάξη άντίθετα έχει συμφέρον νά γνωρίσει τούς νόμους
αυτής τής πραγματικότητας: νά γνωρίσει τούς δρους τού κοινωνικού
είναι της και νά τούς εκμηδενίσει. Γι’ αυτό έχει άνάγκη άπό τήν επι
στημονική γνώση τής κοινωνίας.
Ή μεγάλη προσφορά τού Μάρξ καί τού Ένγκελς βρίσκεται στό δτι
άναζήτησαν τίς ενδογενείς καί «ύλικές» αιτίες τής ιστορίας καί δια
μόρφωσαν μιά νέα επιστήμη: τόν ιστορικό ύλισμό. Σύμφωνα μέ τήν
υλιστική άντίληψη τής ιστορίας, ένας κοινωνικός σχηματισμός χαρα
κτηρίζεται άπό τήν ένότητα: παραγωγικές δυνάμεις - παραγωγικές
σχέσεις, δηλαδή άπό τόν τρόπο παραγωγής τών ύλικών άγαθών. Στίς
ταξικές κοινωνίες ή άντίθεση τών παραγωγικών σχέσεων μέ τίς παρα
γωγικές δυνάμεις, καί ή συνακόλουθη πάλη τών τάξεων, είναι δ καθο
ριστικός παράγοντας τής εξέλιξης.
Οί Μάρξ καί Ένγκελς άναζήτησαν στήν υλική βάση τής κοινωνίας
τίς κινητήριες άντιθέσεις της. 'Ωστόσο, καθώς τονίστηκε ήδη, τό νόμο
αυτό δέν τόν συνέλαβαν μηχανικά. Στίς άναλύσεις τους - θεωρητικές
καί ιστορικές - έλαβαν ύπόψη τήν περιπλοκότητα τής οικονομικής βά
σης, τήν άλληλεπίδρασή της μέ τό ιδεολογικό έπικοδόμημα, τό ρόλο
τών έξωτερικών παραγόντων καί τού τυχαίου, καί τέλος τό ρόλο τού
ύποκειμενικού παράγοντα.
Μάρξ έγραφε γιά τό πρόβλημα τής άλλαγής ένός κοινω
νικού σχηματισμού: «Ένας κοινωνικός σχηματισμός δέν εξ
αφανίζεται ποτέ, πρίν άναπτυχθούν όλες οΐ παραγωγικές δυ
νάμεις πού μπορεί νά περιλάβει, καί ποτέ δέν άντικαθίσταται
άπό νέες καί άνώτερες σχέσεις παραγωγής, πρωτού δημιουργηθοΰν στό
έσωτερικό τής παλαιάς κοινωνίας οί ύλικές συνθήκες αυτών τών σχέ
σεων. ΓΓ αύτό τό λόγο ή άνθρωπότητα δέν θέτει ποτέ παρά μόνο προ
βλήματα πού μπορεί νά λύσει, γιατί, άν κοιττάξουμε άπό πιό κοντά, θά
δούμε δτι τό ίδιο τό πρόβλημα δέν άνακύπτει παρά μόνο έκεί δπου οί
ύλικοί δροι γιά τήν έπίλυσή του ύπάρχουν ήδη, ή τουλάχιστον βρί
σκονται στήν πορεία τής πραγμάτωσής τους»23.
Τό παραπάνω χωρίο τονίζει έντονα τό νομοτελειακό χαρακτήρα τών
κοινωνικών άλλαγών. ’Αλλά άπολυτοποιώντας σχεδόν τό ρόλο τής
ύλικής βάσης, δίδει τήν εντύπωση - σέ μιά άποσπασματική καί σχολα
στική άνάγνωση - δτι δέν άφήνει περιθώρια γιά τή δημιουργική δράση
τού ύποκειμενικού παράγοντα. Βέβαια ή άνάπτυξη τών παραγωγικών
δυνάμεων - καί ειδικά τής σύγχρονης τεχνικής - μεταμορφώνει καί τή
φύση καί τίς κοινωνικές σχέσεις, καί θέτει νέα προβλήματα γιά λύση.
Ωστόσο δ ρόλος τής θεωρίας δέν περιορίζεται στό νά έρμηνεύει αύτό
πού ήόη ύπάρχει.
Ρόλος τής θεωρίας είναι νά έρμηνεύει τίς νέες πραγματικότητες
(κατανοούμε τόν κόσμο γιά νά τόν άλλάξουμε) καί τίς δυνατότητές
τους. ’Αλλά αύτό δέ σημαίνει άνάλυση μόνο τής θεμελειακής άντίθεσης
παραγωγικών δυνάμεων - παραγωγικών σχέσεων. Έργο τής θεωρίας
είναι νά άναλύσει συνολικά τό πλέγμα τών άντιθέσεων τού κοινωνικού
σχηματισμού. Μέσα σέ καθορισμένες συνθήκες, μιά δευτερεύουσα
άντίθεση μπορεί νά γίνει κυριαρχική. Καί σέ μιά δοσμένη συγκυρία
(πόλεμος, οικονομική κρίση, ήττα, κλπ.) ή δξυνση τών άντιθέσεων
μπορεί νά είναι τέτοια, ώστε ή άλλαγή τού κοινωνικού σχηματισμού νά
είναι πραγματοποιήσιμη, έστω κι άν οί παραγωγικές δυνάμεις δέν
Ιχουν φτάσει στό βαθμό ωριμότητας πού θά άπαιτούσε μιά άφηρημένη
(δηλαδή έν τέλει μή διαλεκτική) άντίληψη τής ιστορίας. ’Ακόμα καί ή
ύποανάπτυξη, στά πλαίσια ενός πλέγματος άντιθέσεων (έξάρτισης, πο
λέμων, κλπ.) μπορεί νά γίνει αιτία τής άλλαγής. Αύτό τό είδαν καί ό
Λένιν, καί ό Μάο, καί ό Κάστρο, καί δέν κάθησαν νά περιμένουν (σάν
τήν άλεπού τού μύθου) τήν «ώρίμανση» τών συνθηκών, μέ τήν άνά
πτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων!
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συνειδητή δράση καμμιά άλλαγή δέν θά πραγματοποιηθεί άπό μόνη
τήν άντίθεση τών παραγωγικών σχέσεων μέ τίς παραγωγικές δυνάμεις.
Έχουμε ήδη τονίσει τόν ένεργητικό ρόλο τού εποικοδομήματος στήν
κοινωνική εξέλιξη. Παρά ταΰτα άξίζει. νά παραθέσουμε άλλο ένα σχε
τικό απόσπασμα τού Ένγκελς (1894): «Ή πολιτική, νομική, φιλοσο
φική, θρησκευτική, λογοτεχνική, καλλιτεχνική, κλπ. άνάπτυξη, στηρί
ζεται στήν οικονομική άνάπτυξη. Ωστόσο όλες άλληλεπιδρούν μεταξύ
τους καί επιδρούν πάνω στήν οικονομική βάση. Κι αύτό δέν συμβαίνει
επειδή ή οικονομική κατάσταση είναι ή αιτία, ή μόνη ενεργή, καί
έπειδή δλα τά άλλα δέν είναι παρά παθητική δράση. Υπάρχει άντί
θετα άμοιβαία δράση πάνω στή βάση τής οικονομικής αναγκαιότητας,
πού επιβάλλεται πάντα σέ τελευταία άνάλυση»2''.
Μαρξισμός δέν είναι θεωρησιακή φιλοσοφία άποκομμένης άπό τήν πράξη. Ή τελευταί θέση τού Μάρξ γιά τόν
Φόυερμπαχ, δτι δηλαδή οί φιλόσοφοι ώς τότε έξηγούσαν τόν
κόσμο, άλλά δτι τό πρόβλημα είναι νά τόν άλλάξουμε, βρήκε,
δπως γράφει ό Αούκατς, στό πρόσωπο τού Λένιν, τήν έπαρκέστερη έκπλήρωσή της. «Ό Μάρξ, γράφει ό Αούκατς, έδωσε μιά έρμηνεία τής
κοινωνικής πραγματικότητας σάν κατάλληλη θεωρητική βάση γιά τήν
άλλαγή της. Ωστόσο μόνο μέ τόν Λένιν - χωρίς ή θεωρία νά καταργηθεί ή νά παραμερισθεί - ή θεωρητική-πρακτική ούσία τής νέας κο
σμοαντίληψης έγινε δράση πού έπεμβαίνει στήν Ιστορική πραγματικό
τητα»25.
Ό μαρξισμός προκύπτει άπό τήν κοινωνική πράξη σάν ή θεωρητική
της έκφραση, δοκιμάζεται στήν πράξη καί δικαιώνεται μέ τήν πράξη.
Σ’ αύτό βρίσκεται ή θεμελειακή διαφορά του άπό τίς θεωρησιακές φι
λοσοφίες. (Παρά τό θεωρησιακό χαρακτήρα τους, άντανακλοΰν κι αύτές συγκεκριμένες κοινωνικές καί πρακτικές καί τίς δικαιώνουν, άποτελώντας έμπόδιο στήν κοινωνική έξέλιξη). Ό μαρξισμός, κατά τούς
ιδρυτές του, δέν έρμηνεύει τήν πράξη μέ τίς Ιδέες. ’Αντίθετα έξηγεί τό
σχηματισμό τών ίδεών, μέ βάση τήν πρακτική.
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Ή ένότητα θεωρίας καί πράξης, δηλαδή ή επάρκεια τής θεωρίας καί
ή δράση πού βρίσκεται σέ συμφωνία μέ τή θεωρία, έπιταχύνει τίς κοι
νωνικές άλλαγές καί κάνει πιό άποτελεσματικές τίς άντίστοιχες δυνά
μεις. ’Αλλά γι’ αύτό ή θεωρία πρέπει νά ξεπεράσει τίς ύπάρχουσες
θεωρητικές κατασκευές, νά τίς εξαρθρώσει μέ τό δπλο τής κριτικής,
καί νά γίνει αποδεκτή. Στή διαδικασία αύτή θά έρθει άντιμέτωπη μέ
τίς προλήψεις καί συνολικά μέ τό έποικοδόμημα πού δεσπόζει στίς μά
ζες, πού δέν άποδεσμεύονται «αύθόρμητα» άπό τήν κυρίαρχη ιδεολο
γία. Ή μαρξιστική Ιδεολογία έρχεται άντιμέτωπη μέ τόν κόσμο τού κε
φαλαίου συνολικά, τόσο στή βάση δσο καί στό έποικοδόμημα. «Δέν
άνήκει - γράφει ό J. Lacroix — στόν κεφαλαιοκρατικό κόσμο. Στρα
τοπεδεύει έκεί σάν έχθρός πού βρίσκεται άδιάκοπα σέ έπιφυλακή, καί
δέν έχει άλλη σχέση μαζί του άπό τό νά τόν νικήσει καί νά τόν έκμηδενίσει»26. Ό αυθεντικός μαρξιστής δέν μπορεί νά διανοείται χωρίς νά
δρά, κι ούτε νά δρά χωρίς νά σκέφτεται. Ή στάση του είναι έπιστημονική, καί είναι «ή ριζική άρνηση κάθε δογματισμού»27.
Ή μαρξιστική φιλοσοφία άναπτύχθηκε σά συνεκτική κοσμοαντί
ληψη στό έσωτερικό τού κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Στόχος της
είναι νά άπελευθερώσει τίς μάζες άπό τήν άστική ιδεολογία, νά άλλάξει τή νοοτροπία τους καί νά μεταμορφώσει τήν καθημερινή τους ζωή:
τίς σχέσεις μέ τήν έργασία, τίς οικογενειακές σχέσεις, τή σχέση μέ τήν
κουλτούρα. Ή ριζική αύτή πολιτισμική επανάσταση άρχίζει μέσα στόν
ίδιο τόν καπιταλισμό, άλλά μπορεί νά όλοκληρωθεϊ καί νά καθολικευθεί μόνο σέ σοσιαλιστικές συνθήκες. Ωστόσο - άλλά καί μετά άπό τότε
- θά βρίσκει μπροστά της τήν άδιαφορία, τό μικροαστικό άτομισμό,
καί τή άντίφαση άνάμεσα στό βερμπαλισμό πού δεσπόζει στό χώρο τής
«θεωρίας», καί στήν φτώχεια τής καθημερινής πραγματικότητας.

5. Ή έννοια τού λάθους

Κάθε φιλοσοφία άντιστοιχεί σέ μιά καθορισμένη κοινωνική πρα
κτική (Γκράμσι). Ή φιλοσοφία, καί γενικότερα ή ιδεολογία, άντιστοιθεωρία μπορεί νά είναι αληθινή καί επαρκής (μέ τήν ιστορική
χούν σέ συγκεκριμένες πρακτικές καί τίς δικαιώνουν ή τίς άναπτνσέννοια) σέ σχέση μέ τήν πραγματικότητα. Αύτό δέν σημαίνει
αουν, Γιατί δπως έγραφε ό Μάρξ στήν Κριτική τής φιλοσοφίας τον
δτι προφυλάσαει ύποχρεωτικά άπό τά λάθη. ’Αντίθετα, τό λά
δίκαιον τού Χέγγελ, ή θεωρία γίνεται καί αυτή ύλική δύναμη μόλις
θος είναι μέοα στίς δυνατότητες τής θεωρίας, δπως καί τής
εισχωρήσει στίς μάζες. Κι ακόμα δτι, δπως ή φιλοσοφία βρίσκει τά πρακτικής, Τά κόμματα πού στηρίζονται στόν επιστημονικό σοσιαλι
ίι/Λχά της δπλα στό προλεταριάτο, τό ίδιο καί τό προλεταριάτο βρίσκει σμό είναι τά μόνα πού διαθέτουν μιά φιλοσοφία πού τούς Ιπιτρέπει νά
ο ι ή φιλοσοφία τά πνευματικά του δπλα. Τό κεφάλι αυτής τής χειραφέ αύτοπροαδιορίζονται συνειδητά, καί νά προσδιορίζουν μέ σαφήνεια
τησης είναι ή φιλοσοφία καί ή καρδιά της τό προλεταριάτο, Ή θεωρία τόν κοινωνικό τους ρόλο: νά δημιουργούν καί νά χρησιμοποιούν τήν
δέν προωθεί συνεπώς μόνο τήν κατανόηση τής πραγματικότητας αλλά πολιτική επιστήμη. Ή πολιτική θεωρία έπιτρέπει νά άημιουργηθεϊ μια
καί τήν άλλαγή της, πού δέν πραγματώνεται μέ κάποια εξωανθρώπινη εικόνα γενικά σύμμορψη μέ τήν πραγματικότητα, Άλλά οί δυνατότητες
αναγκαιότητα, άλλά μέ τήν συνειδητή δράση τών ανθρώπων. Γιατί ή 'γιά λάθος ενυπάρχουν τόσο στή θεωρία, δοο καί στήν πράξη,
συνειδητή δράση επιταχύνει τίς κοινωνικές διαδικασίες, καί χωρίς
ΟΙ αιτίες πού καθορίζουν αύτή τή δυνατότητα είναι πολλές: Ή

Η
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παράδοση, «πού βαραίνει σά βραχνάς στό μυαλό των ζωντανών»
γική, σχηματική καί τυπικά απολιτική «διαπαιδαγώγηση».
(Μάρξ), ή καθημερινή έπίδραση τής άντίπαλης ιδεολογίας, τά κατά
Εκεί όπου ό πολιτικός φορέας βρίσκεται στήν έξουσία, ή διαδικα
λοιπα καί οί έπιβιώσεις της στό εσωτερικό τής νέας θεωρίας, οί υπο
σία αύτή όδηγεϊ, καθώς δέν άντιρροπεϊται άπό τίς άνάγκες τής καθη
κειμενικές άνεπάρκειες καί οί διαστρεβλώσεις τής πολιτικής καί τής
μερινής μάχης μέ τόν αντίπαλο, σέ βαθύτερες άλλοιώσεις: Ό πολιτικός
θεωρητικής πρακτικής. Ό οίκονομισμός καί γενικά ή μηχανιστική
φορέας καί τό κράτος πού ελέγχει αύτονομοϋνται όλο καί περισσότερο
άντίληψη τής ιστορίας, ή δογματική καί ή όππορτουνιστική τακτική, ό
άπό τήν κοινωνία, καί ή έξουσία άσκείται πλέον στόν όνομα καί πρός
ακτιβισμός καί ό έμπειρισμός, είναι δρισμένες άπό τίς διαστρεβλώσεις
τό «συμφέρον» τών εργαζομένων. Οί δυνατότητες γιά προνόμια όδηπού εκδηλώνονται στήν πολιτική πράξη.
γοΰν στόν κονφορμισμό, οί άντιθέσεις λύνονται πλέον μέ τά μέσα τής
Φυσικά δέν υπάρχει άπόλυτο αντίδοτο σ' αυτές τίς άρνητικές δυνα εξουσίας, καί ή κατάσταση αύτή αύξάνει τή δυσπιστία καί τόν κοντότητες. ’Αλλά γιά τήν έλαχιστοποίησή τους είναι άπαραίτητες βρισμέ φορμισμό. Τό άποκορύφωμα, είναι αύτό πού ονομάσθηκε «προσωπονες προϋποθέσεις: Πλήρης, άκριβής καί ελεύθερη πληροφόρηση, συζή ^λατρεία».
τηση καί θεωρητική διερεύνηση τών γεγονότων, δημοσιότητα τών συ
Βέβαια ένα πρόσωπο δέν δημιουργεί ιστορία. Ωστόσο ή δύναμη τού
ζητήσεων, δικαίωμα (καί καθήκον) γιά έκφραση γνώμης, θεωρητικο- προσώπου ή τής όμάδας, σέ περιπτώσεις συγκεντρωτικής έξουσίας,
ποίηση τής πρακτικής καί καθοδήγηση τής πράξης μέ βάση τή θεωρία.
πολλαπλασιάζεται ώς τό άπειρο, καθώς ελέγχει μηχανισμούς καί κινεί
"Οταν όμως μιά ήγετική όμάδα ορίζει τόν έαυτό της θεματοφύλακα τής ένα τεράστιο άνθρώπίνο δυναμικό. Οί σχέσεις τώρα ιεραρχούνται, καί
αλήθειας καί φρουρό τής καθαρότητας καί τών συμφερόντων ενός κι στήν ιεραρχία τών άξιωμάτων άντιστοιχεί ή ιεραρχία τών κοινωνικών
νήματος, δταν άποφασίζει αύτή γιά τή δόση άλήθείας πού θά χορηγή καί τών οικονομικών προνομίων. Οί στρεβλωμένες αύτές σχέσεις εκ
σει στίς «ανήλικες» μάζες, τότε άργά ή γρήγορα ό θεματοφύλακας θά φράζονται στό χώρο τής Ιδεολογίας (έδώ πάλι ό όρος χρησιμοποιείται
κλειστεί σέ ένα δικό του ιδεολογικό κόσμο, και ό «παιδαγωγός» θά μέ τήν αρνητική έννοια) μέ τήν πατερναλιστική υπεροψία, τό μικροα
μείνει πίσω άπό έκείνους πού φαντάζεται δτι παιδαγωγεί. Ή δυσπι στικό εγωισμό καί τήν «σοφρωσύνη» τών μέν, μέ τήν παθητικότητα,
στία, ή άπόκρυψη τής άλήθείας, δ φανατισμός καί ή δήθεν προσήλωση τήν άπολιτικότητα, τήν ύποταγή ή τήν πεισματική άντίσταση τών δέ.
στίς άρχές, θά είναι οί ιδεολογικές συνέπειες μιας τέτοιας πρακτικής. Ή κατάσταση αύτή γεννά νέες άντιθέσεις, πού ή ήγετική όμάδα άγωνίΉ ήγετική όμάδα μετατρέπεται βαθμιαία σέ κλειστό κύκλο πού φαν ζεται νά λύσει μέ τή βία, ή μέ μικροπαραχωρήσεις μικροαστικού χαρα
τάζεται δτι κατέχει τήν άλήθεια καί τήν άρετή, ένώ ήδη έχει ύποστεί κτήρα καί μέ ήθικολόγες παροτρύνσεις καί νουθεσίες. (Ό έργάτης δέν
μιά ιδεολογική παραμόρφωση πού τήν έμποδίζει νά άσκήσει τήν ιστο χρειάζεται νά είναι πρωτοπόρος: είναι σεμνός, τίμιος, πειθαρχικός, έρρική λειτουργία της. Τό άλάθητο είναι καί άμετακίνητο. Καί καθώς ή γατικός, παραγωγικός, διαθέτει όλες τίς άρετές τού έργάτη στή φάση
πραγματικότητα μετακινείται, οί νέες άντιθέσεις άντιμετωπίζονται όχι τής πρωταρχικής καπιταλιστικής συσσώρευσης). Ή θεωρία τής
έπιστημονικά, άλλά μέ τήν δύναμη πού διαθέτει ή εξουσία.
προσωπολατρείας ύπήρξε ένας πολιτικός καί θειορητικός συμβιβασμός,
Ή πληρότητα τής θεωρίας δέν είναι ποτέ δεδομένη. Τό ίδιο καί ή πού έπικάλυψε, άντί νά λύσει, τίς άντιθέσεις πού είχαν δημιουργηθεϊ
όρθότητα μιας θεωρητικής άνάλυσης, καί ή πολιτική δράση πού θά σέ μιά συγκεκριμένη ιστορική περίοδο.
στηριχθεί πάνω της. ’Άρα ή δυνατότητα τού λάθους είναι μέσα στά
Τό κράτος λοιπόν τής εργατικής τάξης μπορεί νά έλθει σέ άντίθεση
δεδομένα τής πράξης. Οί αιτίες μπορεί νά είναι γνωσιοθεωρητικές, πο μέ τήν εργατική τάξη; Ή άπάντηση στό ερώτημα έχει δοθεί άπό τήν
λιτικές ή όργανωτικές, καί οί αίτίες αύτές δέν δρουν παράλληλα: άλλη- ιστορία. Κι άν οί άντιθέσεις όξυνθούν, ή άντίδραση μπορεί νά είναι ή
λεπιδρούν καί άλληλοκαθορίζονται. Έ να σφάλμα μπορεί νά είναι βία τού εργατικού κράτους έναντίον τών εργατών όπως στή Γερμανία
συμπτωματικό. Μπορεί όμως νά έχει βαθύτερα αίτια. Βαθμιαία, μπο τού 1953 * ή στήν Πολωνία τού 1971, ή ή μυστική πολιτική πού είναι
ρεί νά διαμορφωθεί - καθώς έχουμε σημειώσει - σέ φάση, καί τελικά προνόμιο τής έξουσίας καί ή έξαπάτήση τών μαζών (Κίνα) καί τέλος,
σέ άπόκλιση. Πρώτη αιτία μπορεί νά ήταν οί έντικειμενικές δυσκολίες οί μικροπαραχωρήσεις καί οί συμβιβασμοί πού νοθεύουν τό πολιτικό
καί ή άνεπάρκεια τής ήγετικής όμάδας. ’Αλλά ή σχετική αύτονόμηση πρόβλημα καί άπομακρύνουν τή λύση του.
τών πολιτικών φορέων καί ή επιβολή τών ιδεολογικών μηχανισμών
Ή άντίθεση κράτους-λαού μπορεί νά όξυνθεϊ καί νά φτάσει στά
(προπαντός στήν έποχή μας), μπορεί στήν πορεία νά δημιουργήσουν
όρια τής γενοκτονίας, όταν κάποια μικροαστική ήγετική όμάδα έπικαμιά κατάσταση μή άντιστρεπτή, όπου τό συμπτωματικό ή τό τυχαίο λείται τίς έννοιες τής επανάστασης ή τού σοσιαλισμού, ένώ στήν ούσία
έχει ήδη μεταμορφωθεί σέ άναγκαιότητα. Τό παράδειγμα τής βα έκπροσωπεί, μέ ιδιόμορφο καί ιστορικά άνέκδοτο τρόπο, τά συμφέ
θμιαίας άπόκλισης τής Κίνας είναι τό τραγικότερο παράδειγμα τής
ροντα τής ύπάρχουσας ή τής άνερχόμενης προνομιούχας τάξης.
νεώτερης ιστορίας, καί ή άπόκλιση αύτή έχει καί θά έχει άπρόβλεπτες (Παράδειγμα, ή γενοκτονία τών Κούδρων άπό τή «σοσιαλιστική» κυ
συνέπειες γιά τό μέλλον τής άνθρωπότητας.
βέρνηση τού Ιράκ, καί άπό τήν «έπαναστατική» κυβέρνηση τών άγιοταλάχ).
ιά μονοσήμαντη σχέση ήγετικής όμάδας-μαζών (άπό τά πάνω
λλά τά κεφαλαιώδη λάθη δέν είναι άναπόφευκτα όταν λει
πρός τά κάτω) όδηγεϊ βαθμιαία στήν άπομόνωση, στή γρα
τουργεί ή έργατική δημοκρατία, καί συνεπώς ό άμοιβαίος
φειοκρατία καί στήν αίσθηση ότι ή όμάδα είναι ό προνομιού
έλεγχος καί ή αύτοκρατική. «Οί άστικές έπαναστάσεις, γράφει
χος κάτοχος τής άλήθείας. Ή όμοιογένεια τής όμάδας έξό Μάρξ, ζούνε λίγο καιρό. ’Αντίθετα οί προλεταριακές κά
ασφαλίζει τή συνοχή καί τήν αναπαραγωγή της. Ή τεχνητή έλλειψη
άντιθέσεων καί κριτικής όδηγεϊ έτσι σέ μιά βαθμιαία ιδεολογική παρα νουν άδιάκοπα κριτική στόν ίδιο τών έαυτό τους, διακόπτουν κάθε
μόρφωση: βαθμιαία, ή ιδεολογική εικόνα πού έχει διαμορφώσει ή τόσο τήν ίδια τους τήν πορεία, ξαναγυρίζουν σέ κείνο πού φαίνεται ότι
έχει πραγματοποιηθεί γιά νά ξαναρχίσουν άπό τήν άρχή, περιγελάνε μέ
όμάδα, ταυτίζεται μέ τήν πραγματικότητα. Ή σχετική αύτονόμηση τής
ώμή άκρίβεια τίς μισοτελειωμένες δουλειές, τίς άδυναμίες καί τίς
όμάδας παραμορφώνει παραπέρα τίς σχέσεις της μέ τή βάση. Τή θέση
έλεεινότητες τών πρώτων τους προσπαθειών, φαίνονται νά ξαπλώνουν
τής άδιάκοπης ανταλλαγής καί τής κριτικής, τήν παίρνει ή ήθικολο-
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χάμω τόν άντίπαλό τους μόνο καί μόνο γιά νά τού δώσουν τήν ευκαι
ρία ν’ άντλήσει καινούργιες δυνάμεις άπό τή γή καί νά όρθωθεί πάλι
πιό γιγάντιος μπροστά τους, όπισθοχωρούν συνεχώς μπροστά στήν
άκαθόριστη άπεραντοσύνη τών σκοπών τους, ώσπου νά δημιουργηθεί
ή κατάσταση πού κάνει άδύνατο κάθε ξαναγύρισμα»28. Φαίνεται δμως
δτι τή συγκεκριμένη άνάλυση καί τόν αύτοσαρκασμό τής μαρξιστικής
κριτικής καί αυτοκριτικής, τείνει νά τήν άντικαταστήσει ή άοριστολογία καί ή ηθικοπλαστική ρητορεία.
Οί κυρίαρχες ιδεολογίες - γράφει ό Μ. Verret - δέν φοβούνται τό
κριτήριο τής κυρίαρχης πρακτικής, πού άναπαράγει τήν ίδια τήν ει
κόνα τους. Τήν άποζητούν λοιπόν σάν κάτι πού συνιστά τήν ίδια τους
τήν αλήθεια. Ή ιδεολογία δέν άγαπά τίποτα, τόσο, δσο τόν «κοινό
νοϋ», πού τρέφεται άπό τίς πρακτικές αλήθειες τής συνήθειας. Μιά
συντηρητική ιδεολογία δέν είναι άληθινή: είναι προσαρμοσμένη. Καί
είναι προσαρμοσμένη, δχι επειδή είναι άληθινή, αλλά επειδή δέν είναι.
Ή πρακτική επαληθεύει όχι τήν άλήθεια της, άλλά τήν άποτελεσματικότητα τού σφάλματός της29. Τά παραπάνω άφορούν τίς σχέσεις άνάμεσα στή συντηρητική ιδεολογία καί τήν άντίστοιχη κοινωνική πρα
κτική. 'Ωστόσο δέν φαίνεται νά είναι άσχετα μέ ιδεολογικές καί κοινω
νικές πρακτικές πού άσκούνται στό όνομα τής προόδου.
Έκφραση, άλλά καί προϋπόθεση όρθής κοινωνικής πρακτικής, είναι
ή ένότητα θεωρίας καί πράξης. Ή πρακτική χρησιμεύει τότε σάν πηγή,
άλλά καί σάν κριτήριο τής άλήθειας. Γιατί τό πρόβλημα τής άντικειμενικότητας τής γνώσης δέν λύνεται στή σφαίρα τής «καθαρής» θεωρίας:
δέν λύνεται μέ τά μέσα τής θεωρησιακής φιλοσοφίας. Ή νόηση βε
βαιώνει τήν άλήθεια τών δημιουργημάτων της μέσα στήν πράξη.
'Ωστόσο μιά στρεβλή πρακτική όδηγεϊ σέ μιά άντίστοιχη ιδεολογία. Οί
δυό εκτρέφονται καί δικαιώνονται άμοιβαία. Πώς μπορεί τότε νά
ίσχύσει τό κριτήριο τής πράξης; Τό κριτήριο αύτό μπορεί παρά ταύτα
νά ίσχύσει μέσα σέ μιά ιστορική προοπτική. Οί νέες πραγματικότητες
θά έκφρασθούν αργά ή γρήγορα στό χώρο τής θεωρίας, σάν άρνηση
τής καθιερωμένης ιδεολογικής κατασκευής. Ό μαρξισμός, σά θεωρία,
μπορεί νά οδηγήσει, μέσα άπό τήν άρνηση τών διαστρεβλώσεών του, σέ
μιά όρθή άντίληψη τής πραγματικότητας.
Οί διαστρεβλώσεις τής μαρξιστικής θεωρίας καί πρακτικής δέν είναι
άναπόφευκτες. 'Ωστόσο κάτω άπό ιδιόμορφες συνθήκες (ύποανάπτυξη, καπιταλιστική περικύκλωση, πόλεμοι καί εμφύλιοι πόλεμοι) οί
άντικειμενικές συνθήκες ώθούν στό συγκεντρωτισμό καί κάνουν άναπόφευκτη τήν επαναστατική βία. Άλλά τότε δημιουργοϋνται πρακτι
κές καί μηχανισμοί, πού άν δέν έλεχθούν συνειδητά, άποκτοϋν τή δική
τους δυναμική καί συνεχίζουν νά λειτουργούν σάν ιστορικά μή άναγκαϊες, άλλά ενεργές μορφές, καί σέ μεταγενέστερα στάδια.
ôû> μπορεί νά παίξει σημαντικό ή καί άποφασιστικό ρόλο ή
προσωπικότητα (άς θυμηθούμε τίς προειδοποιήσεις τού Λένιν
γιά τήν προσωπικότητα τού Στάλιν) άρα τό συμπτωματικό.
Άλλά τό συμπτωματικό έπιβλήθηκε άπό συγκεκριμένες αίτιες,
καί στήν πορεία, ενσωματωμένο στήν κοινωνική δυναμική, μεταμορφώ
νεται σέ άναγκαιο.
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• Κοντά στό σπίτι σας καί δίπλα στό Λυκαβηττό
λειτουργεί τό νηπιαγωγείο. «Τό αστεράκι».
• Μιά μικρή όαση μέσα στό τσιμέντο.
• Πρόγραμμα μελετημένο - Διδασκαλία καί επίβλεψη
άπό έμπειρο προσωπικό.
• Παιχνίδι καί μάθηση σ’ ένα περιβάλλον φροντίδας καί
άγάπης γιά τό παιδί.
• ’Ελάτε νά γνωριστούμε καί νά συζητήσουμε γιά τό
παιδί σας.
Γκόλφω H. Ευθυμίου
Βαλσαμώνος 4 καί ’Ασκληπιού τηλ. 6447830 - 3635419.
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Σύμφωνα μέ ορισμένους κοινωνιολόγους καί φιλοσόφους, ό «ολο
κληρωτισμός» είναι μέσα στή φύση τού μαρξισμού. Μάλιστα, κατά
τούς «νέους φιλόσοφους» τής Γαλλίας, τά «γκουλάγκ» είναι ή κανο
νική κατάληξη τής μαρξιστικής θεωρίας. Οί προπαγανδιστές αύτοί
ταυτίζουν τήν έργατική εξουσία στήν πρώτη φάση της, μέ τήν άκραία
δικτατορία τής τάξης τους (ναζισμό, φασισμό). Ή ταύτιση αύτή είναι
μιά άφελής άντίληψη τής ιστορίας, δταν δέν είναι συνειδητή έξαπάτηση. Άλλά στήν παρουσίαση τών «νέων φιλοσόφων» φαίνεται νά δε
σπόζει τό δεύτερο στοιχείο30.
Ή κυρίαρχη ιδεολογία έκλαϊκεύει μέ δλα τά μέσα αύτές τίς «θεωρη
τικές» κατασκευές. Άλλά άν δλη αύτή ή εκστρατεία βρίσκει κάποια
ανταπόκριση, αύτό δέν όφείλεται μόνο στή «μοχθηρία» τού ιμπεριαλι
σμού. Ή προπαγάνδα αύτή έχει μιά όρισμένη άπήχηση, γιατί άντιστοιχεί σέ πραγματικά λάθη καί διαστρεβλώσεις. Καί ή διαβρωτική τους
έπίδραση θά .είναι τόσο πιό σημαντική, δσο άπό τήν άλλη πλευρά ή
διαλεκτική δέν θά χρησιμοποιείται σάν όργανο κριτικής καί αύτοκριτικής, άλλά σάν άπολογητική ιδεολογία.
'Η άνατροπή τού παλαιού τρόπου παραγωγής πρέπει νά συμβαδίζει
μέ μιά άδιάκοπη έπανάσταση στό χώρο τής ιδεολογίας καί τών θεσμών.
Ή πολιτική έπανάσταση πρέπει νά είναι ταυτόχρονα καί κοινωνική
καί πολιτισμική, καί άνατροπή τών καθιερωμένων σχέσεων στήν οικο
γένεια, στό σχολείο, στούς τόπους τής παραγωγής, σέ δλες τίς περιοχές
τής κοινωνικής ζωής. Μόνο σέ μιά αναπτυγμένη κοινωνία έλεύθερων
καί ελεύθερα συνεταιρισμένων παραγωγών, ή κοινωνική άναγκαιότητα
θά άποτελεί προϋπόθεση τής άνθρώπινης έλευθερίας.
* ’Εδώ αξίζει νά θυμηθούμε τή μαρτυρία ενός στοχαστή άφοσιωμένου στήν υπόθεση τού σοσιαλισμού:
Ύστερ’ άπό τήν έξέγερση τής 17 τού Ίούνη
ό γραμματέας τής Ένωσης Λογοτεχνών
έβαλε καί μοιράσανε στή λεωφόρο Στάλιν προκηρύξεις
πού λέγανε πώς ό λαός
έχασε τήν εμπιστοσύνη τής κυβέρνησης,
καί δέν μπορεί νά τήν ξανακερδίσει,
παρά μονάχα μέ διπλή προσπάθεια. Δέ θά ’ταν τότε
πιό απλό, ή κυβέρνηση νά διαλύσει τό λαό
καί νά εκλέξει εναν άλλο;
Μπέρτολτ Μπρέχτ, 1953.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Βλ. G ram sci dans le texte, Ed. Sociales, 1975, σελ. 154.
Βλ. σχετικά, W. Simbolov, στό Marxisme and New Left Ideology, Mineapolis, 1977.
Gramsci dans le texte, οελ. 716.
Hegel, Logique, Aubier, 1947, Il σελ. 200-210.
Spinoza, Works, Dover, prop. XXIX.
K. Marx, Contribution à la critique... σελ. 5
F. Engels, Γράμμα στόν H. Starkenburg (1894).
G. Lukacks, La Pensée de Lénine, 'Επιλογή, Denoèl, Gonthier, 1972, σελ. 135.
J. Lacroix, Marxisme, Existentialisme, Personnalisme, PUF, 1962 σελ. 17.
Ibid, σελ. 8.
K. Μάρξ. Ή 18η Μπρυμαίρ, έκδ. Ήριδανός, οελ. 15.
Μ. Verret, Théorie et Politique Ed. Sociales, 1967, σελ. 139-140.
Βλ. D. Lecourt, Dissidence ou Révolution? Maspero, 1978.

P, PYLARINO S
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ I
'ΝΕΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Γ
Σά ς π ερ ιμένο υμε άπ’ τό Μάρτιο στό νέο μας κατά
στημα, στή Σοφ ο κλέο υς 7-9 (άπέναντι άπό τό Χρημα
τιστήριο) οπού θά λειτο υ ρ γ εί καί μεγάλη αίθουσα
δημοπρασιών γιά κάθε ε'ίδους συλλεκτικά άντικείμενα, όπως:
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ - ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΡΟΛΟΓ ΙΑ
ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ κ. fi.
’ Επ ίσης, ή αίθουσα προσφέρεται σέ κάθε ένδιαφερόμενο γιά εκ θ έσ εις, δημοπρασίες, γ εν ικ ές σ υ ν ελεύ 
σ εις, δ ια λέξεις κλπ.
• ΥΠ Ο ΓΡΑΜ Μ ΙΖΕΤΑ Ι
. δτι ή αίθουσα δημοπρασιών είναι 250 τετρ. μέτρα, μέ
>κλιματισμό καί άτι κατασκευάστηκε είδικά γιά τούς
άναφ ερόμενους λόγους.

ANT. ΛΙΒΑΝΗΣ a l l A ‘ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ»
Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ 94. τηλ
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Κυκλοφορούν

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

JORGE A M A D O

ΤΡΙΛΟΓΙΑ

1 σ κληροί καιροί

Μιά δίωξη
Στίς 23 τού Ίούνη δικάζεται ό συγγραφέας Ήλίας Πετρόπουλος καί ό έκδότης Γιάννης Δουβίτσας γιά τά «έπιλήψιμα»
πού περιέχονται στό βιβλίο: «Έγχειρίδιον τού καλού κλέφτη»,
ή, άλλως πως, γιά δαα συμβαίνουν στίς φυλακές τής άκαθόριστης γεωγραφικά Antiqua, πού τόσο πολύ... άπηχοΰν τά συμβαίνοντα εις την ήμεδαπήν.
Τό βιβλίο άναφέρεται σέ έναν περιθωριακό χώρο καί στίς
σελίδες του έξεικονίζονται περιθωριακές καταστάσεις καί
μορφές έκφρασης αυτού τού περιθωριακού χώρου. Ή περι
γραφή κερδίζει πόντους στό βαθμό πού τά πράγματα λέγονται
μέ τό δνομά τους καί από τή στιγμή πού τό περιθωριακό τού
περιθωριακού ύποκαθιστά ή επισκιάζει κάτι τό ευρύτερο. Ένώ
ή πρώτη επιδίωξη αποτελεί, ceteris paribus, άρετή, ή δεύτερη
μπορεί νά εκτρέφει τή γραφή ένός συγγραφέα πρός τήν υπερ
βολή μέ απόληξη τή δημιουργία τής έντύπωσης ότι τό έξαιρετικό συνταυτίζεται απόλυτα μέ τόν κανόνα: τήν τελευταία αύτή
«περιπλοκή» δπωσδήποτε δέν τήν αποφεύγει ό Ήλίας Πετρόπουλος μέ τό έπίδικο βιβλίο του.
Ό μως δέν διώκεται γι’ αυτό τό λόγο.
,
Ή γλώσσα τού βιβλίου είναι δανεισμένη αυτούσια άπό τό
καθημερινό εκφραστικό ιδίωμα τών φυλακισμένων μιας όριαμένης κατηγορίας. Τά πράγματα «έκεί» έχουν πιό καίρια
όνόματα, καί αύτά ακριβώς τά ονόματα είναι τά μόνα πού
μπορούν νά έξεικονίσουν πιστά τήν «περιρρέουσα ατμόσφαι
ρα» τών παραπάνω περιθωριακών καταστάσεων. Βέβαια, τό
όποιοδήποτε περιθώριο, Öoo άπομακρυσμένο ή έξαιρετικό κι
άν είναι, έχει πάντα μιά, έστω καί νοητή, σχέση μέ όρισμένες
πραγματικές πλευρές καί καταστάσεις τού θεωρούμενου ώς
κανονικού «κέντρου». Καί έδώ είναι τό ζήτημα πού δέν θίγεται
άπό τό «κλητήριον θέσπισμα»: ή γραφ ή τού Ήλία Πετρόπουλου υπενθυμίζει τήν ύπαρξη αυτής τής σχέσης τού περιθωρίου
μέ τό κέντρο, όπου ξετυλίγεται (καί μπερδεύεται) καθημερινά ή
ζωή μας...

------- Ή έ κ θ ε σ η β ι β λ ίο υ -----------------------------------------Τήν Παρασκευή, 13 'Ιουνίου,
εγκαινιάστηκε ή έκθεση έλληνικού βιβλίου στήν
Κηφισιά άπό τόν υφυπουργό Παιδείας κ. Β. Κοντογιαννόπουλο.
Ή ώραία αύτή πρωτοβουλία, πού πραγματοποιείται γιά
τρίτη κατά σειρά χρονιά, άνήκει στό
Σύλλογο Έκδοτών-Βιβλιοπωλών
'Αθηνών. Ή έκθεση αύτή
έντάσσεται οτή γενικότερη
προσπάθεια πού καταβάλλει ό
Σύλλογος αύτός γιά τή
διάδοση τού βιβλίου, γιά τήν
οίκείωση τού κόσμου μ' αύτό,
έτσι ώστε νά βοηθηθεί ή
γενικότερη άνοδος τού
παλαιστικού επιπέδου τού τόπου.
Φέτος, γιά πρώτη φορά, τό
ΑΝΤΙ έχει ένα δικό του
περίπτερο. Μέ πολύ κέφι
άπλώσαμε τά τεύχη τού
περιοδικού μας, τούς τόμους κι
όσες εκδόσεις έχουμε
πραγματοποιήσει. Συναντάμε
έκ εί καθημερινά τούς παλιούς
μας φίλους κat γνωρίζουμε
καινούριους. Καί θά σάς
περιμένουμε νά έρθετε ώς τήν
τελευταία μέρα τής έκθεσης,
στίς 29 Ιου νίου , στό όλοος τής
Κηφιοιός.
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• Ή Κίνηση Δημοκρατικών
Γυναικών στους ’Αμπελόκηπους,
ίδρυσε ένα Συμβουλευτικό
Σταθμό - Σταθμό
’Αλληλοβοήθειας Γυναικών (όδός
Σεβαστείας 3). Έκεί, ...«κάθε
γυναίκα πού έχει συγκεκριμένα
προβλήματα, οικογενειακά, στίς
σχέσεις της, στήν έργασία της ή
καί άκόμα μέ τήν ύγεία της
(μπορεί) νά ζητήσει τή
συμπαράσταση άλλων γυναικών
καί τή βοήθεια καί συμβουλή
έπιστημόνων πού εμείς σάν
γυναίκες έμπιστενόμαστε καί
συνεργαζόμαστε μαζί τους».

Ή πρωτοβουλία αύτή
προστίθεται σέ ένα σωρό άλλες
δραστηριότητες πού έχει ήδη
άναπτύξει ή άξιόλογη αύτή
γυναικεία κίνηση: μαθήματα
Πρώτων Βοηθειών, διαλέξεις γιά
τό φεμινιστικό κίνημα,
συζητήσεις γιά την άλλαγή τού
’Αστικού Δίκαιου, όμάδες
άλληλοϋποστήριξης καί θεατρική
όμάδα. ”Αν λοιπόν μένετε στούς
’Αμπελοκήπους ή στά πέριξ καί
έχετε προβλήματα —και ποιός
δέν έχει οτή σημερινή ’Αθήνα —
γράψτε στίς φίλες μας τής ΚΔΓ ή,
άκόμα καλύτερα, κάντε μιαν
έπίσκεψη στό συμβουλευτικό
τους σταθμό.
Κρίμα πού δέν υπάρχει κάτι
άνάλογο καί γιά τούς άντρες...
Λ Ποιός νά είναι άραγε ό
θρασύτατος και άδαής
λογοκριτής πού έκοψε στήν
τηλεοπτική προβολή τής ταινίας
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ τού
Θόδωρου Άγγελόπουλου, τήν
ερωτική σκηνή τών δύο
δολοφόνων στό Πανδοχείο τών
Ίωαννίνων;
"Εκτός άπό τήν όμορφιά της, ή
σκηνή αύτή είναι έντελώς
κεντρική καί κρίσημη, γιατί έκεί
κορυφώνεται, μέσα σέ μιά
άτμόσφαιρα βίας καί μιζέριας,
τό ερωτικό πάθος πού τούς
οδηγεί στό φόνο.
Ζητήθηκε ή άδεια τού σκηνοθέτη
γι' αύτόν τόν κτηνώδη
άκρωτηριασμό τον έργου του;
Καί τι έχει νά πεί ô κ. Ράλλης
πού μάς «γυάλισε» μιά
ευρωπαϊκή καί σύγχρονη
τηλεόραση;
• « Ά ν θέλετε νά βοηθήσετε τόν
μικρό ασθενή τάόε πού πρέπει
νά πάει στήν '’Α γγλία μπορείτε
νά στείλετε χρήματα στό
λογαριασμός 137... χλπ. ».

Τέτοιες έκκλήσει; είναι
συνηθισμένες στόν τύπο. Μάς
θυμίζουν τήν ανθρώπινη
δυστυχία καί είναι ακόμα μιά
άπάδπξη της ουσιαστική;
ανυπαρξία; κοινωνικής πρόνοια;
οτή χώρα μας καί τή;
ανεπάρκειας τού νοσοκομειακού

έξοπλισμού γενικότερα.
Νά έμφανίζει, δμως, τό ίδιο τό
κράτος στήν έπίσημη τηλεόραση
τέτοιες έκκλήσεις καί νά
όμολογεΐ έτσι τήν άνεπάρκεια
του, τό βρίσκουμε
άνεπανάληπτο!
• Ό άναγνώστης μα; Θ.
Τέρπος μάς στέλνει δυό κείμενα
μέ περίεργες άναφορές. Ένώ τό
πορνογραφικό περιοδικό
«θαυμάσιο» δημοσιεύει πύρινο
άρθρο γιά τή διεθνή
τρομοκρατία ύπό τόν τίτλο
«’Αναρχία καί παρανομία είναι
τό μέλλον τής Εύρώπης», τό
περιοδικό «Ό άγών τών
άναπήρων Χωροφυλακής»
όργανο τής «Πανελληνίου
Ένώσεως ’Αναπήρων ‘Οπλιτών
Χωροφυλακής Πολεμικής
Περιόδου» ύποστηρίζει δτι
πρέπει νά έχουν τό δικαίωμα τού
συνδικαλίζεσθαι καί τής
άπεργίας οί πενόμενοι
άστυνομικοί.
Διαβάζετε, λοιπόν τό, «Ό Α γών
τών άναπήρων...» καί κόφτε
άμέσως τό «Θαυμάσιο»!
• Κυκλοφόρησε το ART DIARY
1980 πού περιέχει 20.000
διευθύνσεις καλλιτεχνών,
κριτικών τέχνης, περιοδικών,
μουσείων κλπ.άπό 37 χώρες. Ό
όδηγός είναι συνταγμένος στά
αγγλικά καί μέ κατάταξη τών
διευθύνσεων άνά χώρα. Τιμή τού
καταλόγου, 12 δολάρια μαζί μέ
τά ταχυδρομικά. Διεύθυνση:
Giancarlo Politi editore, 36 Via
Donatello, 20131 Milano, Italy.
Τό μεγάλο διεθνές βραβείο τής
Γαλλικής ’Ακαδημίας Charles
Cros, άπονεμήθη φέτος στό
άλμπουμ Βυζαντινής μουσικής
πού πρόσφατα κυκλοφόρησε ή
Γαλλική Ραδιοφωνία. Τό
άλμπουμ αύτό περιέχει τίς δύο
θείες Λειουργίες, Ίωάννου
Χρυσοστόμου καί Μεγάλου
Βασιλείου. Ερμηνευτής είναι ό
γνωστός Έλληνας πρωτοψάλτη;
Θεόδωρος Βασιλικό; καί
κλιμάκιο τής χορωδίας του.
,
’Αξίζει νά σημειωθεί ότι ό
Έλληνα; πρωτοψάλτης έχει ήδη
ήχογραφήσει 5 μεγάλους δίσκους
γιά λογαριασμό τής Γαλλικής
j
Ραδιοφωνίας. Ή έπι μέλει α τού
άλμπουμ, καθείς καί τά σχετικά
κατατοπιστικά κείμενα σέ δυό
ξένες γλώσσες, όψε£λοντ«ι «τόν
Έλληνα δημοσιογράφο καί
λογοτέχνη Ά ρη Φσκίνο,
συνεργάτη τής Radio Trance,
• Τά περιοδικά «Διαλέγουμε
βιβλία γιά παιδιά» κυκλοφόρησε
τά τχ, 3-4. Η πρωτοβουλία

άνήκει οτή Β, Άγγελαπούλου
καί τή Ζωή Βαλάση πού ήδη
έχουν προσφέρει ένα σημαντικό
έργο σχετικά μέ τά παιδικά

E L A S -G A L IA A P IK IO K R A T IA
νά διαμαρτύρεται άπό τήν
κατάμεστη πλατεία. "Αν θύμιζε
κάποιος τή γυναικεία
άξιοπρέπεια καί στούς
υπεύθυνους τού Γκρήν Πάρκ...

βιβλίο. Τό τεύχος διακρίνεται σέ
δύο δασικά μέρη. Στό πρώτο
μέρος, ιστορούμε νά διαβάσουμε
γιά τή σχέση τού παιδιού μέ τό
βιβλίο, γιά τήν κίνηση τών
παιδικών βιβλιοθηκών στήν
'Ελλάδα, καθώς καί ειδήσεις
σχετικές μέ διαγωνισμούς καί
εκθέσεις πού αφορούν παιδιά
άπ' όλο τόν κόσμο. Στό δεύτερο
μέρος, παρουσιάζονται τά
παιδικά βιβλία πού έχουν
διαλεχτεΐ, ακολουθώντας δύο
ειδών ταξινομήσεις: κατά ηλικία
καί κατά θέματα.
"Ένα, πραγματικά, σπουδαίο
βοήθημα γιά τούς γονείς πού
μπορούν, έτσι, νά βοηθήσουν τά
παιδιά τους, αναπτύσσοντας
τους τήν επιθυμία γιά
ΙξίΜίοχολικίΐ άνάγνωση. Τό
περιοδικό αυτό διατίθεται στά
κεντρικά βιβλιοπωλεία, καθώς
κηί κατευθείαν από τή Βίταν
'Αγγελβπούλου, τηλ- 36.18.832
καί τή Ζωή Βαλάση, τηλ.

• Τό «βαπόρι» τής ποίησης,
περιοδική έκδοση τού Σάν
Φραντσίσκο, ξεκίνησε τό δεύτερο
ταξίδι του, καλοκαίρι ’80. Μέ
φροντίδα καί άγάπη γιά τήν
ποίηση ό έκδότης του Ντίνος
Σιώτης καταξιώνει ένα έργο
διάδοσης τής έλληνικής ποίησης
τού καιρού μας, μέ δημοσίευση
άρκετά άντιπροσωπευτικών
ποιημάτων. Καί δχί άναγκαστικά
«δτι καλύτερο γράφεται».
Πρωτοβουλία ιδιαίτερα
σημαντική, άν συνδυαστεί καί μέ
τό παράλληλο έκδοτικό έργο:
«Wire Press» καί «Coffe house*.
• Κυκλοφόρησε τό τρίτο τεύχος
του περιοδικού «κείμενα» μέ
ντοκουμέντα, άπόψεις, στοιχεία
πάνω σέ ιδεολογικά, πολιτικά
οικονομικά καί πολιτιστικά
θέματα. 'Ανεξάρτητα άπ’ τό
βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας
μας μέ τό έντυπο αύτό,
επισημαίνουμε τό ενδιαφέρον
πού περικλείουν τά διεθνή
θέματά του, καθώς καί είδήσας
καί πληροφορίες πού δεν
βλέπουν συχνά τό φώς τής
δημοσιότητας στόν ελληνικό
τύπο.
• Μπορεί νά άπευθύνεται σέ
ανθρώπους μέ εντελώς ειδικά
ενδιαφέροντα, χωρίς νά
άπουσιάξει άπό κάθε τεύχος του
καί τό θέμα πού έχει κάποιο
γενικότερο ενδιαφέρον.
Πρόκειται γιά τό καλαίσθητο καί
καλογραμμένο μηνιαίο περιοδικό
γιά συλλέκτες καί φιλότεχνους,
«Συλλέκτης»
Στό τεύχος Μαΐου έπισημάναμε
τήν «’Αναφορά στόν Γ.
Μπονζιάνη» τού Λεωνίδα
Τσιριγκούλη.

70.15.361..
• Μάς δρεβε ή χραπαβανλία
tmw jm m m m πού παραποίησαν
μιάν άθλια διαφήμιση τής
C O PP ER TΟΝ Ε . γράφοντας μέ
πράσινη μπογιά πάνωι στό
ήμιίγυμν® γυναικείο σώμα πού
τήν■maitmati «Έχοχψ κ ι οίγνναίχες άνθρωπιά κι
άξβαπρέχχια».
Υποδεικνύουμε ένα νέ® στόχ®;
Στό πρόγραμμα^»: Γκρ ήνΒάρ κ,
δίπλα στοές συμπαθείς / Ιο^ θέτη
καί @έμη Άνδρεάδη,

περιιλαμόι&'εται ένα νοΐμερ® γιιά
τό γκ^αικεί® π®δόσφ««|!® —
σιη|ΐ«ΐΛντέ®ν', τό έχει γράψε*
omijpmWS«®ç.„

—

m é ξεπερνά» ïaMte %a® sé
χυδαιότητα. 'Ακόμα καί τό
έμμηνα γ^σνίται όφβφμή γιιά νά
διβΜήριόιΐ|ΐί»Μ\ν καί νά

i^s»m»ÄikW[<s>ft\v αί γυναίκες άπό
σκηνής,

i k i w p i i κανείς

• Μέ τό τεύχος 59 τό περιοδικό
«Αινίγματα τού Σύμπαντος»
εγκαινιάζει μιά νέα στήλη, όπου θά παρουσιάζονται βιβλία ή
περιοδικές εκδόσεις πού είχαν ή
έχουν σχέση μέ τά θέματα πού
πραγματεύεται κάθε φορά.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή
«ζήτηση μέ τόν καθηγητή Ν.
ΠβκιαγεΜργία*? γιά τή μουσική
τών Σάυμερίων καί τό άρθρο τού
Κάρλ® ν*έ Γκράντι γιά τό σκάκι
καί τήν ιστορία του,

• Τήν Πέμπτη τό άπόγευμα στις
II2 T swwmî, Ιξπι» αετό τό γραφεία
τών καθηγητών τής Μ υϊκής
(Σίνα 3) βρέθηκε μιώ τσάντα.
HaptwiiMùreii &τ®ι«ς τήν έχασε
—πιθανότατα άφηψημ«ν®ς
Αναγνώστης τ®ύ «ΑΝΤΙ»* μιιάς
καί ή ταόντα
τείχη tow
κεριεδίκ®® - νά τηλεφώνων»
στό 8&2ΘΜ2,

Οί γαλλικές άρχες προσπάθη
σαν νά μειώσουν τόν άριθμό ξέ
νων φοιτητών πού σπουδάζουν
στή Γαλλία. Καί οί Γ άλλοι φοιτη
τές έξεγέρθηκαν γιά νά προστα
τέψουν τούς συναδέλφους τους
Κ ι έτσι, χάρη στά πρόσφατα γε
γονότα στό Παρίσι, μάθαμε ότι οί
Έλληνες (4.251) έρχονται τέταρ
τοι στόν άριθμό μετά τούς Μαρο
κινούς, τούς Τυνησίους, τούς

’Αλγερινούς καί τούς Λιβανέζους.
Καί όλες αύτές οί χώρες ύπήρξαν, βέβαια, άποικίες τής Γαλ
λίας κι είναι φυσικό νά συνεχί
ζουν νά τή θεωρούν πνευματική
τους μητρόπολη. ’Εμείς, δμως,
περιήλθαμε σ’ αυτήν τήν «άξιοζήλευτη» θέση, μόνο χάρη στούς
πανεπιστημιακούς καί πολιτιστι
κούς προσανατολισμούς τού κρά
τους τής Δεξιάς.
Τί. θά γίνει τώρα πού οί Γάλλοι
σύμμαχοί μας θέλουν νά μείνουν
μόνοι τους στή χώρα τους; Μόνο
τό χειμώνα, βέβαια. Γιατί τό κα
λοκαίρι περνούν, χωρίς κανένα
πρόβλημα, στά ελληνικά νησιά
πού τά είχαν άγοράσει σέ σεβα
στή έκταση. Ά ς έπαναπατρίσουμε κ ι εμείς τούς άποδιοπομπαίους φοιτητές. Σ έ όρισμένες
άκτές υπάρχει μεγάλη ζήτηση γιά
γκαρσόνια...

Συμμαζώξεις ομογενών
Δ ν ό σννέόρια "Ομογενειακά, μέσα σ έ δέκα μέρες, στήν
Α θ ή να , μ έ Αρκετές Αναλογίες μεταξύ τους τόσο στή σύνθεση
τών σννέδρατν πού τά παρακολούθησαν, όσο κ α ί στά άποτελέσματα π ο ύ ... δεν επέτυχαν. Κ ι αύτό, πείρά τ ις μεγάλες προσδο
κ ίε ς πού έτρεφαν ο ί διοργανωτές κ α ί τά έξοδα πού άπαιτήθηκα ν γ ιά τήν πραγματοποίησή τ ο υ ς
Τό Α ' Πανομογενειακό Σ υ 
νέδριο Επενδύσεων
(Χίλτον
21-25 Μαΐου) άπόδειξε τίς δυσ
κολίες μιας πραγματικής έπαφής
ανάμεσα στό σημερινό ελληνικό
κράτος καί τούς ομογενείς πού
προέρχονταν Ιδιαίτερα άπό τή
Βόρεια ’Αμερική καί τήν Α υ
στραλία. Οί έπισκέπτες δήλωσαν
δτι άδυνατοΰν νά κατανοήσουν
τόν τρόπο λειτουργίας μιας οικο
νομίας σάν τήν ελληνική, 6που
στοιχειώδεις διαδικασίες τών κα
θημερινών συναλλαγών άπουσιάζουν έντελώς ή λειτουργούν μέ
τρόπο τελείως υποτυπώδη.
Ή άκινησία τού Χρηματιστη
ρίου ’Αξιών, γιά παράδειγμα, σέ
σχέση μέ άλλες χώρες, όπου οί
έπιχειρήσκις δέν είναι κλειστέ;
οικογενειακές εταιρείες ή πολυε
θνικές ή ένα μείγμα τών δύο, δέν
άφήνει πολλά περιθώρια έπενδύσεων στά μικρά καί μεσαία κεφά
λαια. Επ ίσ η ς, υπάρχουν ένα
πλήθος ουσιαστικές καί γραφειο
κρατικές δυσκολίες γιά τήν όργάνωση νέων μονάδων,
Τελικά, αύτό πού έπιδιώκει τό
έλληνικό κράτος είναι ή αύξηση
τών καταθέσε»>ν σέ συνάλλαγμα
στις διάφορες έλεγχόμενες, έμ
μεσα ή άμεσα άπό αύτό, τράπε-
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Τ ό Συνέδριο παρουσίασε. κατά
τά άλλα, μεγάλη άν«μαι®γ£ν»α.
Ε % * ν mgomSkrßei φύρδην· μί■γώην,, àwmnjgàeeiwsii τού' κλήρ®»’,,
ίκδάτβς
καί §as«#iiwlç
ραδμκτρσγΐρ9μμάτ»!>>ν,, καθώς καί
διάφοροι μεσίτες άγνώβΠΡΟ® «ιΐκο-

νομικοΰ βεληνεκαΰς, καί οί άναπόφευκτοι ντόπιοι άργόσχρλοι
τρακαδόροι.
’Ακολούθησε τό Α ' Διεθνές
Συνέδριο Ελληνικού Τύπου, πού
παρουσίασε κ ι αύτό άνοστου//.;
άδυναμίες. Διοργανώθηκε άπό
τούς έδώ άνταπσκριτές τού 'Ε λ 
ληνικού Τύπου ’Εξωτερικού μέ
τήν άρισγή τής Γραμματείας Τ ύ 
που. Προσκλήθηκαν οί Απρόσω
ποι 40 περίπου έντύπων καί
διευθυντές τηλεραδιοπρογραμμάτων.
Κ ι έδώ ή έλλειψη έπικοινωνίας
οδήγησε τίς έργασίε; σ' ένα τέ
λειο άδιέξοδο. Οί συζητήσεις
περιλάμβαναν έντελώς άνόμοια
ζητήματα, όπως ή σβνταξιοδότηση τών άνταποκριτών ή ή δη
μιουργία τοπικών ενώσεων στό
έξεντερικό.
Υπάρχει, βέβαια, ή άνάγκη νά
έπικοινωνούν μέ τήν Έλλόδα;,
δσο συχνότερα γίνεται usS Έ λ λ η 
νες όμογενείς πού ζ©6ν σέ άλλες
ήρτείρους. Τέτοιες, όμεις.
ρες διοργανώσεις μάλλον όψήνουν ένα «ώφθημα ί^Μφινήτίΐιισιΐις:

στοές σιιμμετέ^νντες, ψ ά νά μιή
μιλήκουψί γιά τή σπατάληι δήμιό«WO«) χρήμιατος. 1Μό>® (βάν &όηλώσίβς &ιίιόίΒΐ§ις ένιίς ώντιιδημιον
κρατιικ®«' κ^&τσιις μαι«ί«|Λνχίμβ' νά
τίίς άσδμκ.
•βιίιχΐ' χ®ι1(μι®τΐ«ς. Msvw σάν έάδήλ<Μβηι
ένιές ώντιΐόι)μΐι8>-

κρατιικώ πι^ν»ι»ατολιΒμιέν'®«' καί
μή & 0Φ νφικά άργι^«μέν·σ«'
κ^άτσ«ς μποροίμ« νά τις δσίμε,
Π ,Τ ,
4Θ

■Öl εκδόσεις
τού Γκράμσι
στά ελληνικά

Στίς σελίδες αυτές δημοσιεύτη
καν μιά σειρά άπό κείμενα (6λ.
τχ. 136, 141, 142 καί 146) γιά τις
ελληνικές
μεταφράσεις
τον
Γκράμσι καί γιά άλλα τινά.
Τη δική »του παρεμβολή στή
συζήτηση μάς ' εσειλε άπό τή
Ρώμη καί ό AN TO N IO ΣΟΛΑΡΟ:

Θά σέ άπασχολήσω καί πάλι μέ
τό Γκράμσι καί τίς μεταφράσεις
του. Δέν’ θά άναμιχθώ στό διά
λογο πού άνοιξε ό Μάκης Τρικούκης, γιατί - δυστυχώς! - τό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
δέ φτάνει στή Ρώμη, κι έτσι δέ
μπόρεσα νά διαβάσω τό άρθρο
του. Δέν έχω υπόψη μου ούτε τίς
μεταφράσεις τού Θ. X. Παπαδόπουλου καί τού Κ. Φιλίνη. Έχω
διαβάσει μονάχα τή μετάφραση
τού Τ. Μυλωνόπουλου «'Ιστορι
κός Υλισμός». Κάνοντας κι έγώ
τό μεταφραστή καί μάλιστα μα
κριά άπό τήν 'Ελλάδα κι άπό τήν
καθημερινή έξέλιξη τής ζωντανής
γλώσσας, ξέρω πόσο δύσκολη εί
ναι ή άπόδοση τής σκέψης τού
Γκράμσι μέ τρόπο πού νά μήν τήν
προδίνουμε, άλλά καί νά μπορεί
νά γίνει κατανοητή καί άφομοιώσιμη άπό τόν "Ελληνα αναγνώστη
μέσα άπό κείμενα γραμμένα κάτω
άπό τόσο άντίξοες συνθήκες καί
ιόσο γερά άγκυροβολημένα πάν
τοτε στά πολύ συγκεκριμένα
προβλήματα τής τοτινής ’Ιταλίας.
Κάθε προσπάθεια, όμως, εφό
σον γίνεται μέ ευσυνειδησία καί
μέσα σέ λογικά «δρια άσφα-
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λείας» ώς πρός τίς ικανότητες
τού μεταφραστή, είναι άξιέπαινη.
Φτάνει νά συμβάλλει πραγματικά
στή δημιουργία μιας ελληνικής
μαρξιανής σκέψης πού δέν μπο
ρεί βέβαια ν’ άναπτυχθεί μονάχα
μέ τούς «κλασικούς» καί μέ τά
εγχειρίδια τής σοβιετικής άκαδημίας Επιστημών. Όλες οί εμπει
ρίες είναι χρήσιμες καί άπαραίτητες όταν δέν Αντιμετωπίζονται
δογματικά. Τό μόνο πού θά άποτολμούσα νά πώ είναι δτι τίποτε
δέν είναι «μόδα» στήν κατάλυση
τής μονομέρειας καί τής στενοκεφαλιάς πού επί δεκαετίες ταλαι
πώρησε τήν τριτοδιεθνιστική
κομμουνιστική διανόηση.
Στό κείμενό του ό Θ. X. Παπαδόπουλος (βλ. ΑΝΤΙ, τεύχος
142), επισημαίνει τίς δυσκολίες
τού μεταφραστικού προβλήματος
καί αναφέρει γιά παράδειγμα τήν
«περιπέτεια τον δρον societa
civile», πού ό ίδιος μεταφράζει

«ιδιωτική κοινωνία», ό Φιλίνης
«κοινωνία πολιτών» καί άλλοι
«πολιτισμένη κοινωνία», «οίκονομικοκοινωνική ένδοχώρα» κλπ.
Ή δυσκολία υπάρχει καί γιά
τούς ίδιους τούς ’Ιταλούς - καί
δχι μόνο γι’ αυτούς. Πρόκειται
γιά ενα δρο πού πολλές φορές
μέχρι τώρα άλλαξε περιεχόμενο,
προσλαβαίνοντας σήμερα, κατά
κάποιον τρόπο, τήν άντίθετη έν
νοια άπό εκείνη πού είχε άρχικά,
πριν μερικούς αιώνες.
Σήμερα χρησιμοποιούμε - στήν
’Ιταλία - τόν δρο «societa civile»
σέ άντιπαράθεση μέ τήν έννοια
«κράτος». Κι άπό αύτή τήν
άποψη, ίσως νά είναι ορθότερη
ή άπόδοση ηού Φιλίνη «κοινωνία
πολιτών». Γιά τεχνική τυπογρα
φική ευκολία, θά τόν υιοθετήσω
(προσωρινά;) καί έγώ. «Στήν
άντιπαράθεση κ. πολιτών - κρά
τος μέ τόν δρο «κ. πολιτών» έξυπονοούμε τή σφαίρα τών σχέσεων
μεταξύ άτόμων, μεταξύ ομάδων,
μεταξύ κοινωνικών τάξεων πού
Αναπτύσσονται έξω άπό τίς σχέ
σεις εξουσίας οί όποιες χαρακτη
ρίζουν τούς κρατικούς θεσμούς»,
λέει ό ’Ιταλός σοσιαλιστής φιλό
σοφος Norberto Bobbio. Μέ άλλα
λόγια ή κ. πολιτών παρουσιάζε

6ι6λία - δίσ κο ι - δώρα - ά φ ίσ ες
φ ω τοτυπ ίες - φ ω τοαντίγραφ α
Ξ εν ό γ λ ω σ σ α β ιβ λ ία
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ται σάν τό πεδίο τών οικονομι
κών, ιδεολογικών,. κοινωνικών,
θρησκευτικών συγκρούσεων πού
τό κράτος έχει καθήκον νά λύσει
είτε μέ τή μεσολάβησή του, είτε
μέ τήν κατάργησή τους. Ό Βέμπερ ξεχωρίζει τή ντέ φάκτο άπό
τή ντέ γιοϋρε εξουσία. Δανειζό
μενοι αύτή τή βεμπεριανή διά
κριση θά μπορούσαμε κι εμείς νά
χαρακτηρίσουμε τήν κ. πολιτών
σάν τό πεδίο τών σχέσεων τής ντέ
φάκτο έξουσίας καί τό κράτος
σάν τό πεδίο τών σχέσεων τής ντέ
γιοϋρε έξουσίας.
Αύτό τό νόημα δίνουν στόν
δρο κ. πολιτών στήν ’Ιταλία στή
Γαλλία καί στίς άλλες ευρωπαϊ
κές χώρες τής Δύσης, δπου μεγα
λύτερη καί πιό αισθητή είναι ή
επιρροή τού μαρξισμού. ’Αντί
θετα είναι σχεδόν άγνωστος ό
δρος στήν άγγλοσαξωνική πολι
τική φρασεολογία, δπου τό «πο
λιτικό σύστημα» θεωρείται σάν
μιά ύποβαθμίδα τού «κοινωνικού
συστήματος» στό σύνολό του καί
δπου ή έκφραση «κ. πολιτών»
Αντικαθίσταται μέ τό γενικότερο
δρο «κοινωνία».
'Ωστόσο, ό Γκράμσι Αποδίδει
στόν δρο «κ. πολιτών» ενα περι
εχόμενο διαφορετικό άπό έκεϊνο
πού τού δίνουμε έμεις σήμερα καί
πού Απορρέει άπό τή μαρξιστική
του ερμηνεία. Βλέπουμε έτσι δτι
ή άπόδοση τού Φιλίνη, προκειμένου γιά κείμενα τού Γκράμσι, Αρ
χίζει νά δημιουργεί προβλήματα.
Πρώτος ό Hobbes καί Αργό
τερα ό Κάντ καί οί καντιανοί
χρησιμοποίησαν πάντως τόν δρο
«societas civilis» γιά νά ξεχωρί
σουν τή φυσική κοινωνία άπό τό
κράτος-πόλιςκαί νά άντιπαραθέσουν τήν «societas civilis» στή
«societas naturalise δπου οί σχέ
σεις τών Ανθρώπων διέπονται
άπό τό φυσικό δίκαιο. Στό De
cive ό Hobbes προβάλλει τά
πλεονεκτήματα τής συμβίωσης
μέσα σ’ ένα οργανωμένο πλαίσιο,
τό κράτος πολιτεία, πού χαρα
κτηρίζεται άπό τήν «πολιτι
σμένη» ζωή, δπου κυριαρχούν «ή
λογική, ή ειρήνη, ή ασφάλεια, ό
πλούτος ή ευπρέπεια, ή κοινωνι
κότητα, ή λεπτότητα, ή έπιστήμη

καί ή καλή προαίρεση». Γιά τόν
Hobbes ή «societas civilis» είναι
συνώνυμη μέ τήν πολιτική κοινω
νία καί συνεπώς μέ τό κράτος.
"Οχι μόνο ό Κάντ καί ό Λόκκε,
άλλά καί οί θεολόγοι, οί συγγρα
φείς τού ’Εκκλησιαστικού Δι
καίου άντιπαραθέτουν τήν οργα
νωμένη εξουσία τού Κράτους
στούς φυσικούς νόμους καί ξε
χωρίζουν τήν «κοινωνία τών πο
λιτών» άπό τή «θρησκευτική κοι
νωνία» τήν κοινωνία πού στηρί
ζεται στούς θρησκευτικούς νό
μους καί στήν έξουσία τής έκκλησιαστικής ιεραρχίας, γιά νά χα
ράξουν μιά σαφέστερη διαχωριστική τομή Ανάμεσα στήν «έπίγεια» τή «λαϊκή» έξουσία καί τήν
έξουσία τής ’Εκκλησίας.
Τόσο ό Hobbes, δσο καί ό
Locke δέν άντιπαραθέτουν τή
societas civilis μονάχα στή so
cietas naturalis, άλλά καί στίς
πρωτόγονες
κοινωνίες
τών
«άγρίων» τής ’Αμερικής, λογουχάρη. Σιγά σιγά ή Societas civilis
προσλαβαίνει καί τήν έννοια τής
«πολιτισμένης κοινωνίας», πού
προστίθεται στήν «πολιτική».
Ή διάκριση Ανάμεσα στίς δυό
έννοιες, τής «πολιτικής» καί τής
«πολιτισμένης» κοινωνίας, είναι
σημαντική. Γιατί, ένώ οί περισ
σότεροι συγγραφείς τού Που καί
18ου αιώνα ταυτίζουν τίς δυό έν
νοιες καί ό δρος civilis χρησιμο
ποιείται σέ Αντιπαράθεση τόσο
πρός τούς φυσικούς νόμους, δσο
καί
πρός τήν πρωτόγονη,
«άγρια» κοινωνία (τής ’Αμερι
κής, ιδιαίτερα), στό Ρουσσώ οί
δυό έννοιες ξεχωρίζουν καί ή «κ.
πολιτών» είναι μέν πολιτισμένη,
άλλά δέν είναι κατ’ άνάγκη
άκόμα καί πολιτική. Ή κοινωνία
τών πολιτών θά δημιουργηθεϊ στή
βάση τού κοινωνικού συμβολαίου
καί θά άποτελεϊ μιάν Ανάκτηση
τής φυσικής κοινωνίας καί μιά
προσπέλαση τής πολιτισμένης
κοινωνίας.
Στό έγελιανό σύστημα ή «κ.
πολιτών» έμπεριέχει ορισμένα
χαρακτηριστικά τού κράτους,
άλλά δέν είναι άκόμα κράτος, τής
λείπει ό χαρακτήρας τής όργανωτικότητας. Γιά τόν Χέγκελ, ή «κ.

Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ Ε ΙΟ

«ΕΚ Φ Ρ Α ΣΗ »
Έκπτωση σέ άλα τά βιβλία

Γιά τούς φοιτητές έκπτωση 15%
Γρηγ· Αύξεντίου 26-28 - Ιλίσια. Αθήνα - τηλ. 7787997
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πολιτών» άποτελεί τήν ένδιάμεση άπό δπου παραθέτω τή φράση
άπό έκείνη τής έπικυριαρχίας,
φάση ανάμεσα στή διάλυση χής τού Μάρξ ό δρος «buergerlich»
γιατί άναφέρεται ιδιαίτερα στήν
οικογένειας καί χήν οργανική αποδίδεται μέ τή λέξη «άστική».
πνευματική ή πολιτισμική χειρα
συγκρότηση του κράτους. Μέ τήν Στήν Ιταλική μετάφραση, στήν
γώγηση ή όποια συμπληρώνει,
εμφάνιση άνταγωνιστικών οικο έκδοση τών Editori Riuniti τού
ολοκληρώνει καί συνοδεύει τήν
νομικών σχέσεων πού πηγάζουν
1971 - Marx Engels, Opéré
άσκηση τής εξουσίας τών κυ
από τόν καταναγκασμό τού άν- Scelte, σελ. 746, βρίσκουμε τόν
ρίαρχων τάξεων. Ένώ δηλαδή
θρώπου νά άνταποκριθεί στις δρο «civile».
γιά τό Μάρξ'ή «κοινωνία πολι
άνάγκες του, νά τίς ικανοποιήσει
Έ ν πάση περιπτώσει ό Μάρξ τών» άφορά τό «σύνολο τών σχέ
δουλεύοντας, ή οικογένεια δια κάνει μιά σαφέστατη διάκριση
σεων» ό Γκράμσι τήν περιορίζει
λύεται (ιέσα στις κοινωνικές τά ανάμεσα στήν «κ. πολιτών» καί
στό σύνολο τών ιδεολογικών καί
ξεις (τό σύστημα τών άναγκών).
τό κράτος. Στήν «Άγια Οικογέ πολιτισμικών μονάχα σχέσεων.
Ή πάλη τών τάξεων βρίσκει νεια» μάλιστα ό Μάρξ προσδιο
Χωρίς αυτό νά σημαίνει δτι ό
μιά πρώτη μεσολάβηση μέ τήν ει ρίζει τήν «κοινωνία πολιτών» μέ Γκράμσι έγκατέλειψε τή μαρρηνική λύση τών συγκρούσεων τρόπο πού δέν διαφέρει άπό τόν
ξιανή προτεραιότητα τής οικονο
μέσα άπό τήν έπιβολή τού νόμου
ορισμό τού φυσικού κράτους,
μικής δομής. Μάλλον θέλησε νά
καί τήν εφαρμογή του (διαχεί όπως τό εννοούν οί «φυσιοκρά υπογραμμίσει μέ περισσότερη
ριση τής δικαιοσύνης). Τέλος τά τες» (άς μού συγχωρεθεϊ ή ελεύ έμφαση στό σύνολο τών στοι
κοινά συμφέροντα βρίσκουν ένα θερη μετάφραση άπό τά ιτα χείων πού συγκροτούν τό εποι
πρώτο διακανονισμό τους τε λικά!): «Τό σύγχρονο κράτος έχει κοδόμημα, τή διαμόρφωση καί τή
λείως εξωτερικό μέσα στή δρα σάν φυσική του βάση (σημειώστε διάδοση, τή διοχέτευση τών
στηριότητα τής δημόσιας διαχεί τό «φυσική» - σημ. Α. Σ.) τήν άξιών (σήμερα θά λέγαμε τής
ρισης καί στή συγκρότηση τών κοινωνία πολιτών, τόν άνθρωπο
«κοινωνικοποίησης») άπό τό ει
επαγγελματικών σωμάτων (αστυ τής κοινωνίας πολιτών, δηλαδή δικότερα πολιτικό στοιχείο τού
νομία καί σωματεία).
τόν άνεξάρτητο άνθρωπο πού τόν καταναγκασμού. Ό Γκράμσι δέν
Αυτή ή διαδικασία, στό σύνολό συνδέειμέτόνάλλον άνθρωπο μο χρησιμοποίησε τήν έκφραση «soτης αποτελεί γιά τόν Χέγκελ καί νάχα ό δεσμός τού ιδιωτικού cieta civile» γιά νά άντιπαραθέτίς «αυταρχικές» αντιλήψεις του συμφέροντος καί τής άνεπίγνω- σει τή δομή στό εποικοδόμημα,
τήν «κ. πολιτών». Μιά κριτική της φυσικής άναγκαιότητας».
άλλά γιά νά ξεχωρίσει καλύτερα
ατούς θεωρητικούς τού φυσικού
"Οπως είπαμε καί πιό πάνω, ό άπό δ,τι οί πρίν άπ’ αυτόν μαρξι
δικαίου πού προετοιμάζει, προ Γκράμσι επανειλημμένα ξεχωρίζει στές, στά πλαίσια τού εποικοδο
διαγράφει μιά νέα έρμηνεία τού τήν κοινωνία πολιτών άπό τό μήματος, τήν πολιτισμική καθο
όρου «civilis». Έρμηνεία πού θά κράτος. Καί μάλιστα ή διάκριση δήγηση, όπως θά λέγαμε στήν
βρεί τήν καθιέρωση καί τήν έπιαυτή διατρέχει δλη τήν ιστορική κομμουνιστική δρολογία, άπό τήν
κράτησή της στό έργο τού Μάρξ.
καί πολιτική ανάλυση πού κάνει πολιτική κυριαρχία.
Ήδη στό «Εβραϊκό ζήτημα», στά Τετράδια τής Φυλακής τής
Προκειμένου, λοιπόν, γιά τίς
άλλά σαφέστατα στήν «'Αγία Οι άστικής κοινωνίας καί τού περά ελληνικές μεταφράσεις τών έργων
κογένεια» καί άκόμα περισσό σματος, τής μετάβασης άπό τήν τού Γκράμσι, επανερχόμαστε στό
τερο στήν «Κριτική τής Πολιτι άστική στή σοσιαλιστική κοινω άρχικό έρώτημα μέ τήν ένοχλητική αίσθηση ενός φαύλου κύ
κής Οικονομίας», στόν περίφημο νία.
πρόλογό του, ό Μάρξ ταυτίζει
Δίνει ώστόσο στόν δρο μιά έν κλου: ό δρος πού χρησιμοποιεί ό
τήν societas civilis μέ τήν αστική νοια διαφορετική άπό εκείνη τού Φιλίνης «κοινωνία πολιτών»
κοινωνία. Στις ελληνικές μετα Μάρξ. Λέει, λ.χ., ό Γκράμσι: πλησιάζει περισσότερο ή λιγό
φράσεις μάλιστα ό όρος «civilis»
«Μπορούμε γιά τήν ώρα νά τερο πρός τή γκραμσιανή σκέψη
έξαλείφθηκε τελείως, ακόμα καί καταλήξουμε σέ δυό μεγάλα άΛό τούς δρους «ιδιωτική» ή
δταν χρησιμοποιείται άπό τόν ύπερδομικά επίπεδα, έκείνο πού
«πολιτισμένη» κοινωνία; "Ισως...
μπορεί ν’ άποκληθεί τής κοινω χωρίς δμως νά πριμοδοτεί καί
Μάρξ.
«Ή ερευνά μου - γράφει ό νίας πολιτών καί πού είναι τό αυτός τήν ιδεολογική - πολιτι
Μάρξ στόν Πρόλογο τής Κριτι σύνολο τών οργανισμών πού κοι σμική έννοια σέ διάκριση άπό τόν
κής καί Πολιτικής Οικονομίας νώς άποκαλούμε ιδιωτικούς, καί πολιτικό καταναγκασμό.
"Ας μή φανεί «βυζαντινολογία»
έκείνο τής πολιτικής κοινωνίας, ή
κατάληξε στό συμπέρασμα δτι
τόσο οί νομικές σχέσεις, δσο καί τού κράτους, πού άντιστοιχούν ή παρέμβασή μου αύτή γιατί ό
οί κρατικές μορφές δέν μπορούν
στήν ήγεμονική λετουργία τήν άκριβής προσδιορισμός τών δια
νά κατανοηθούν ούτε άπό αυτές όποια ή κυρίαρχη ομάδα άσκεϊ φόρων όψεων τής κοινωνίας εί
πάνω σ’ δλη τήν κοινωνία, καί ναι άπόλυτα αναγκαίος εφόσον
τίς ίδιες, ούτε άπό τή λεγάμενη
γενική εξέλιξη τού άνθρώπινου
στήν άμεση ή διοικητική έπικυ- θέλουμε νά διαγράψουμε τήν
πνεύματος, άλλά δτι άντίθετα εί ριαρχία ή όποια έκφράζεται μέ κοινωνία πρός τήν οποία θέλουμε
ναι ριζωμένες μέσα στις υλικές τό κράτος ή μέ τήν νόμιμη κυβέρ νά «μεταβούμε»: μέ — ή δίχως
συνθήκες ζωής, πού στό σύνολό νηση». Βλέπουμε έτσι δτι ό δημοκρατία μέ —ή δίχως ελευθε
τους ό Χέγκελ τίς συνοψίζει σύμ Γκράμσι μέ τόν δρο κοινωνία πο ρία καί νά γνωρίζουμε πού τε
φωνα μέ τή μέθοδο τών ’Άγγλων λιτών έξυπονοεί μιά φάση τού λειώνει ή σφαίρα τής Ιδεολογίας
καί τών Γάλλων τού 18ου αιώνα, έποικοδομήματος, τή φάση εκείνη καί πού άρχίζει ή σφαίρα τού
μέ τήν ονομασία “άστική κοινω τής ήγεμόνευσης, πού διαφέρει καταναγκασμού.
νία”, δτι λοιπόν ή άνατομία τής
άστικής κοινωνίας» πρέπει νά
άναζητηθεί στήν πολιτική οικο
νομία».
’Εδώ, δμως, πρέπει νά κάνουμε
μιά παρατήρηση. Ό Χέγκέλ χρη
σιμοποιεί τή λέξη «buergerlich»
πού στά γερμανικά σημαίνει τόσο
«civilis», δσο καί «αστικό». Στήν
έλληνική έκδοση τών Διαλεχτών
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ
Έργων τών Μάρξ-’Ένγκελς, τόμ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
1ος, σελ. 424, πού τύπωσε τό
ΚΚΕ στό Βουκουρέστι στά 1951,

ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

ΕΝΔΥΜΑΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΤΟΥ ’21
10 Χαρακτικά · Έ θιμα
30 Χαρακτικά · Ενδυμασίες
Έ να πανόραμα
κουστουμιών καί έθίμων
τό πραγματικό άπεικονικό υλικό
λαογραφίας γιά τό *21

ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΙΑ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 7

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΝΤΡΕ ΜΠΡΕΤΟΝ
ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΙΟΥΜΟΡ

Κάθε Κυριακή

Εξόρμηση

ε κ δ ό σ ε ις

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
' ΚΙΑΦΑΣ 5
ΤΗΛ. 360-5493
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ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ

Χρονικο εκθέσεων

ΓΙΟΡΤΗ
ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ
13-29

ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΛΣΟΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚ
ΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΥΠ ΠΟΛ/ΣΜΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Έκθεση to i ’Ηλία Παπαγιαννόπουλου στήν «’Αργώ»
Ό άρχιτέκτοντας αυτός πού
θεωρεί τή ζωγραφική σάν τή φυ
σική προέκταση τής δουλειάς του
κατορθώνει καί υλοποιεί, έδώ,
ένα έργο ουσιαστικό, προικι
σμένο μέ τίς ιδιότητες μιας δη
μιουργικής έναλλαγής. Μέσα άπό
τους διαφορετικούς τρόπους μέ
τούς όποίους διάλεξε νά έκφραστεί, άπό τό 1965 μέχρι τώρα, καί
πού δέν διαδέχονται πάντα ό
ένας τόν άλλο χρονολογικά, άλλά
συνυπάρχουν, έκφράζει διαφορε
τικές καταστάσεις καί βιώματα.
Άποδεικνύει ό Παπαγιαννόπουλος στήν κάθε περίπτωση τήν

κυκλοφ όρησε
ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΝΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Φωτίζει τά δραματικά κατο
χικά καί μεταπελευθερωτικά
γεγονότα
τής
Μεσσηνίας
(Μάχες Καλαμάτας, Μελιγαλά
κλπ.)
Θά τό βρείτε σέ άλα τά κεν
τρικά βιβλιοπωλεία των 'Αθη
νών.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Κ Ο Ν Τ Ο Σ

το χρονόμετρο

γ' K K Ö oon
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ικανότητά του στή σύνθεση καί
στήν έπιλογή τής κατάλληλης
όπτικής γωνίας, τήν εύαισθησία
του στό χρώμα καί κυρίως - στά
περισσότερα έργα - ένα νεύρο
στό ίχνος πού άφήνει πάνω στήν
έπιφάνεια. Αύτό τό «νεύρο» εί
ναι πού έξασφαλίζει στίς συνθέ
σεις του μιά πνοή. Ά π ό τίς πρώ
τες έξπρεσιονιστικές σέ ύφος
μορφές, τά έπίσης έξπρεσιονιστικά, άλλά μέ ένα διαφορετικό
«ρυθμό» Ιδωμένα κεφάλια τού
1973, τίς συμβολικές σέ «παρά
στημα» συνθέσεις τής ίδιας χρο
νιάς, δ δημιουργός έκφράζει άπό
τό 1977 καί πέρα τό έρέθισμα
πού τού δίνει τό θέμα τών πυ
γμάχων καί τής πάλης, άλλοτε
πιό παραστατικά καί άλλοτε
περισσότερο συνειρμικά. Σ έ συν
θέσεις, δπως Πυγμαχία II καί
Πυγμαχία I I I (παστέλ) κατορθώ
νει καί άναμεταδίδει κάτι τό ούσιαστικό, άκόμη καί άπό τήν «κί
νηση» καί τήν ένταση τής στι
γμής, δίχως τίς διευκολύνσεις
πού παρέχει ή φωτογραφία. Σέ
ένα άπό τά τελευταία του έργα τή «Βία» (1980) - ή «βγαλμένη»,
μέσ’ άπό τό χρώμα, σύνθεση άναμεταδίδει μέ μιά χαρακτηριστική
άμεσότητα τό συναίσθημα τής
βίας, παρά τόν άμορφικό τρόπο

τής Ντό

τής άπόδοσης. Γενικά, πρόκειται
γιά μιά δουλειά πού τεκμηριώνει
ένα ταλέντο αυθεντικό.

Ξυλογραφίες τού Ν. Ojeda
στό «al andar»
Ό καλλιτέχνης,πού γεννήθηκε
στήν Ουρουγουάη στό 1939 καί
είναι έγκατεστημένος στήν Ούάσινγκτον, παρουσιάζει, έδώ, μιάν
άντιπροσωπευτική ένότητα άπό
τή δουλειά του μέ τό μέσον αύτό
πού τό χειρίζεται δσο πιό άμεσα
γίνεται άπό τή στιγμή πού έξακολουθεϊ νά τυπώνει τά έργα του μέ
τό χέρι. Έχοντας ήδη στό ένεργητικό του μιά πολύ έντονη δρα
στηριότητα σά ζωγράφος καί
γλύπτης βρήκε δτι μπορεί νά έκφράσει κάτι τό πιό ούσιαστικό
άπό τά βιώματα καί τά έρεθίσματά του μέσα άπό τήν ξυλο
γραφία. Μέ όρισμένες σταθερές
συντεταγμένες - τή σελήνη, τό
λουδούδι, τόν ήλιο, τό πουλί - ό
καλλιτέχνης δημιουργεί ένα άπόλυτα προσωπικό έργο πού άντιστέκεται σέ κάθε άπόπειρα κατά
ταξης. Έ τ σ ι, οί κάποιες άναλογίες πού τό «παιδευμένο» μάτι θά
μπορούσε νά βρεί μέ τόν συμβο
λισμό, τό σουρεαλισμό καί τή

λαϊκή τέχνη άτονοΰν, μιά πού
άντιστοιχοΰν άποκλειστικά σέ
ένα ιδιόμορφο, μοναδικό δραμα.
Είναι άποκρυπτογραφημένο στίς
συνθέσεις αύτές ένα πολύ λεπτό
πνεύμα («ψαράς Ψαρεμένος»,
«Ζωγραφίζοντας μέ τά λόγια»)
δηλωτικό ποιητικής έκφρασης. Σέ
μερικά άπό τά έργα αυτά ύπάρχει
μιά λυρική χροιά άπαλλαγμένη
άπό κάθε άφηγηματικότητα ή
συναισθηματικότητα («Καί ή νύ

Ή4„„„ιιλ„„ _ Ρ
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χτα μπορεί νά είναι ήλιος»), Σέ
άλλα παρατηρούμε μιά λιτή, σέ
έκφραση, τραγικότητα («Παρά
θυρα», «Ούρουγουάη, καθώς σέ
θυμάμαι») καί μιάν έφεση ψυχολόγησης τής άπεικονιζόμενης
μορφής (« ’Ινδιάνα μητέρα») Κα
θώς δλα αύτά άξιοποιούνται,
ιδιαίτερα μέσα άπό τό τέλειο μετιέ θεμελιώνεται, κάθε φορά, μιά
δσο γίνεται πιό άμεση έπικοινωνία άνάμεσα στό βίωμα τού δη
μιουργού καί τό θεατή: έπικοινωνία πού άποτελεϊ τήν έγγύηση
ένός έργου άπόλυτα προσωπικού.

Μνήμη Σάββα Τζανετάκη
στίς «Νέες Μορφές»
Πρόκειται γιά τήν καλύτερη
άνάμνηση ή μάλλον γιά τήν πιό
ούσιαστική μαρτυρία ζωής πού
♦vr+.n- ..-TJI
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μάς άφησε ό χαμένος πρόωρα
καλλιτέχνης. Μέσα άπό τήν ιδιαί
τερα πλούσια, σέ άποχρώσεις,
εύαισθησία του έχει αιχμαλωτίσει
καί άποδώσει τήν ούσιαστική
πνοή, άκόμη καί άπό αύτά τά
συναισθήματα. Καί δλα αύτά δί
χως καμιάν άφηγηματικότητα,
διακοσμητικότητα ή άνούσια λυ
ρικά στοιχεία. Έκφραζόμενος μέ
μιά χαρακτηριστική, πηγαία,
άμεσότητα ό Τζανετάκης πρα
γματοποιεί ένα έργο κατανοητό
άπό δλους καί συνάμα ύποβλητικό, όποιος κι άν είναι ό έπιμέρους χειρισμός πού έπιλέγει ό
καλλιτέχνης. Οί «πύλες», τά
«κοιμητήρια», τά «κάστρα» εί
ναι, μέ τή θετική έννοια, προσχή
ματα γιά τήν άπόδοση συναισθη
ματικών καταστάσεων καί προ
βληματισμών πού, δμως, Αγγί
ζουν άμεσα τό θεατή καί δέν τόν
άφήνουν, σέ καμιά περίπτωση,
άμέτοχο. Τά
«λάβαρα»,
οί
«σταυροί», τά λογής-λογής σχή
ματα πού, δμως, κατορθώνουν νά
μήν είναι ποτέ διακοσμητικά,
προβάλλουν έδώ δρόσημα καί
ένδεικτικά σημεία μιας καλλιτε
χνικής πορείας καί πάνω άπό δλα
μιάς προσφοράς πραγματοποιη
μένης μέ σθένος.

'Έκτη Συνάντηση Νέων Δη
μιουργών στην «Ώρα»
Στον τομέα τών Εικαστικών
Τεχνών παρουσιάζουν φέτος τή
δουλειά τους 7 νέοι ζωγράφοι
πού έπιλέγησαν άπό ειδική έπιτροπή. Πρόκειται γιά τούς X.
Άντωναρόπουλο - Μεσσήνιο, Γ.
Γεωργαρίου, Ν. Δεσεκόπουλο, Β.
Κανταρτζή, Γ. Περγάμαλη, Μ.
Πετρή, Θ. Τσίτσικα. Ά πό αυτούς
ή Μ. Πετρή παρουσιάζει ξεχωρι
στά - σέ άτομική έκθεση - τή
δουλειά της, σύμφωνα πάντοτε μέ
τίς άποφάσεις τής έπιτροπής. Τή
δουλειά καί τών 7 νέων δημιουρ
γών χαρακτηρίζει, όπωσδήποτε,
ή προσπάθεια γιά μιά ποιότητα
καί ή έφεση νά έκφραστούν μέσα
άπό έναν, δσο γίνεται, πιό
προσωπικό τρόπο. Ξεχωρίζουν,
ιδιαίτερα, οΐ δημιουργίες τού Ν.
Δεσεκόπουλου στό χώρο τής χα
ρακτικής γιά τήν τόσο πρώιμη τε
λειότητα τού μετιέ καί τό όλότελα
προσωπικό ύφος.

Εγκαίνια εργαστηρίου βίν
τεο τέχνης στό «ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ»
Τό Πολύπλανο, στά πλαίσια
τής δραστηριότητάς του, θέσπισε
τήν έλληνική έταιρία βίντεο
έφαρμογών πού συνεργάζεται μέ
μερικές άπό τίς καλύτερες τού
έξωτερικοϋ. "Ας σημειωθεί ότι εί
ναι ή πρώτη φορά πού δημιουργειται κάτι άνάλογο στόν έλληνικό χώρο. Στή διαφωτιστική
διάλεξη πού έδωσε ό Ν. Παπαδάκις καί στό άρθρο πού δημο

σιεύτηκε στό Σήμα, έξηγεϊ τά θε
μελιακά στοιχεία τής τέχνης βίν
τεο καί γενικότερα τούς στόχους
αύτοϋ τού μέσου. ’Ανακοινώνει
άκόμη τίς δραστηριότητες πού θά
άναπτύξει ή έλληνική έταιρία
βίντεο· διαλέξεις, σεμινάρια,
πειραματικό έργαστήριο βίντεο,
κασέτες προορισμένες γιά Ιδιωτι
κές προβολές, καί nàvm άπόλα:
τή σειρά 10.000 χρόνια ελληνικού
πολιτισμού, γιά τήν όποία ήδη
έργάζονται 20 ειδικοί άρχαιολόγοι, Ιστορικοί, κρ'ιτικοί τής «τέ
χνης κ.ά. Ή σειρά αύτή, άρχίζοντας άπό τίς ρίζες τού πολιτισμού
μας, θά συμπεριλάβει μέχρι καί
τούς σύγχρονους Έλληνες δη
μιουργούς. Ά πό τούς τελευ
ταίους, έπιλέχθηκε - σέ μιά

Καί ενα σχόλιο
Τοϋ Α. Γ. Ξυδη

. πρώτη φάση - ό Γ. Μόραλης, σά
βασικός εκπρόσωπος τής διασύν
δεσης τής έλληνικής τέχνης μέ τά
σύγχρονα δυτικο-εύρωπαϊκά κι
νήματα. Τέλος, στίς δραστηριότη
τες πού άναλαμβάνει σά φορέας
τό Πολύπλανο συμπεριλαμβάνεται καί ή βιντεοσκόπηση —κατα
γραφή μουσείων, άρχείων, ιστο
ρικών μνημείων, καί άλλων συγ
κεκριμένων στοιχείων τής πολιτι
στικής μας παράδοσης.

Σχέδια καί άκουαρέλες τής
Σ. Καστρησίου στό «ΖΥΓΟ»
Σέ αύτή τήν πρώτη της άτομική
έκθεση ή ζωγράφος έκπλήσσει μέ
τήν ικανότητά της νά άποδίδει μέ
τόσο λιτά μέσα μιά τόσο άποκαλυπτική, γιά τήν ιδιοσυγκρασία
τής έπεικονιζόμενης μορφής, είκόνα. Μιά πολύ αύθεντική, γιά
ένα τοπίο, άτμόσφαιρα. Τέλος,
μιά ιδωμένη μέ ένα καινούριο,
κάθε φορά, πνεύμα «νεκρή
φύση». Υπάρχει ένα άναμφισβήτητο νεύρο στή μολυβιά της πού
κατορθώνει νά πιάνει στό άκέ-

Ή κριτική τής τέχνης είναι ένα
πράγμα. Ή κριτική τής κριτικής
είναι'άλλο. Καί τά δυό είναι θε
μιτά. Προϋποθέτουν δμως καί τά
δυό, πέρα άπό τήν κρίση καί τή
γνώση, ήθος. Τό ίδιο ήθος πού
περιέχει καί τό κρινόμενο έργο.
Τά έργα τού Καραβάτζιο, τού
Λεονάρντο ή τού Βάν Γκόγκ δέν
κρίνονται άπό τούς φόνους, τήν
όμοφυλοφιλία ή τήν τρέλα τών
δημιουργών τους, ούτε ή ποιό
τητα τής τεχνοκριτικής τού
Μπωντελαίρ άπό τήν όπιομανία
του.
Ήθος άκριβώς στερούνται δυό
τουλάχιστον άπό τά «Σχόλια»
στό τελευταίο τεύχος τού περι
οδικού ΖΥΓΟΣ (άρ. 40, σελ. 5,
6). Γράφηκαν, δπως εικάζω, άπό
τήν διευθυντή σύνταξης τού
περιοδικού. Οί κρίσεις του είναι
καμιά φορά εύστοχες, τελευταία
δμως σχοινοβατούν συχνά στό
μεταίχμιο, πού χωρίζει τήν καλό
πιστη κριτική έργων άπό τό δυσ
φημιστικό κακογλώσσεμα προσώ
πων.
Στά συγκεκριμένα «σχόλια»
έχει ξεπεραστεϊ πολύ τό μεταί
χμιο εκείνο, πρός τό χώρο τής
συκοφαντικής δυσφήμησης. Ό κ.
διευθυντής σύνταξης δέν κρίνει
έργα τέχνης, άλλά τεχνοκρίτη ή
δημοσιογράφο πού τολμούν νά
άσχοληθούν μέ καλλιτεχνικά θέ
ματα γιά τά όποια έχει έκφράσει
άντίθετη γνώμη. Δέν είναι αύτό
λόγος γιά νά περιγράφει άρθρο
τής κυρίας Β. Σπηλιάδη γιά τόν
Έλύτη μέ τ’ άκόλουθα λόγια: «...
Κάνομε έ'να διάλειμμα γιά ν’
άναπνεύσωμε. Ν’ άναπνεύσωμε
δμως τί; Τίς Αναθυμιάσεις άπ’
τήν καύση τοϋ λιβανωτού ή τόν
Ιδρώτα τής εράσμιας κυρίας που
υπογράφει, στήν προσπάθειά της
νά συγκρίνει τά κολλάζ τον
Έλύτη... Λέει ή κριτικός τής

“ Καθημερινής” , εθισμένη καί
αύτή διά βίου στήν τεχνική τοϋ
κολλάζ, δηλαδή στή συρραφή ξέ
νων κειμένων πού τά βρίσκει εδώ
κι έκεϊ έτοιμα καί τά κουρ
σεύει...». Ούτε δικαιολογεί ή εν
δεχόμενη καθυστέρηση στήν προ
βολή άπό τήν Ε Ρ Τ μιας έκθεσης
πού οργάνωσε ό Ζ Υ Γ Ο Σ γιά τόν
Μπουζιάνη, γιά νά στολίζει ό κ.
διευθυντής σύνταξης τήν κυρία
Μ. Καραβία μέ τά έπίθετα: «αι
ρετική μοναχή..., αιρετική καλό
γρια τής Άγια ς Παρασκευής...»
καί νά μιλάει γιά «βάναυση κα
κοποίηση τής Αλήθειας», επειδή ή

κυρία Καραβία δέ μνημόνευσε τό
γεγονός δτι τά έργα τού Μπου
ζιάνη πού πρόβαλε, ήταν παρ
μένα άπό τήν έκθεση τοϋ ΖΥ
ΓΟΥ. Τέτοιοι προσωπικοί χαρα
κτηρισμοί καί κρίσεις, δέν έχουν
καμιά σχέση ούτε μέ τήν κριτική
τής τέχνης, ούτε μέ τήν κριτική
τής κριτικής, ούτε καί μέ τήν
άλήθεια. Ούτε, βέβαια, μπορούν
νά θίξουν τίς κυρίες Σπηλιάδη
καί Καραβία.
Πρέπει δμως νά είναι άναίσθητος όποιος προσπεράσει, δίχως
νά έκφράσει τήν άποστροφή καί
τήν άποδοκιμασία του, τέτοιους
μοχθηρούς λιβέλους, πού ντρο
πιάζουν βέβαια τόν συντάχτη
τους, άλλά υποτιμούν καί τήν
άξιοπρέπεια δσων διαβάζουν τό
περιοδικό του.
Στό γλωσσικό ύφος (μιξοκαθαρεύουσα τύπου «Εστίας») καί
στό ήθος τους μοΰ θυμίζουν τούς
όχετούς χυδαίων προσωπικών
ύβρεων καί χλευασμών πού ξεχύ
νονταν καθημερινά άπό τόν
χουντικό τύπου, καί πού ξεκι
νούσαν άπό φίλους τού κ. διευ
θυντή σύνταξης. Ντροπή πού
τολμούν νά έμφανίζονται καί σή
μερα.

ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ
ραιο κάτι τό ούσιαστικό άπό τόν
παλμό έκείνης τής παράστασης
πού προσφέρει στή δημιουργό τό
άρχικό έρέθισμα. Οί μορφές μέσα
άπό μιά χαρακτηριστική στάση,
τό ίδιο δπως καί τά φαινομενικά
μόνο στατικά άντικείμενα τής νε
κρής φύσης, μόνο σέ μιά έπιπόλαιη πρώτη ματιά θά μπορούσαν
νά κριθοΰν σάν άπλοϊκα. Στήν
αυτοδύναμη υπόστασή τους τά
έργα τής Καστρησίου χαρακτηρί
ζονται άπό τήν αύθεντικότητα
τού ταλέντου.

«ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ»
Λ ΕΙΤΟ ΥΡΓΕΙ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Ίπποκράτους 2 - τηλ. 36.15.926 ΑΘΗΝΑ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Πραγματοποιήθηκε τό Σάββατο 7
Ιο υνίο υ ή έτήσια τακτική γενική
συνέλευση
των
Μετόχων
τής
'Εθ νική ς Τραπέζης τής 'Ελλά δο ς.
Κατά τή διάρκειά της ό Διοικητής
τού 'Ιδρύματος κ. Εύθύμιος Χρι
στοδούλου, μέ τήν παρουσία των
'Υποδιοικητών κ.κ. Παναγιώτη Τζανετάκη καί Ιω άννη Καλλιμασιώτη
καί τών λοιπών μελών τού Διοικητι
κού Συμβουλίου, διάβασε τήν "Εκ
θεση τών πεπραγμένων τής Τραπ έ
ζης κατά τόν πρ'οηγούμενο χρόνο
1979.
Μιλώντας ό Διοικητής γιά τίς
δραστηριότητες τής ’ Εθ νικής Τρα
πέζης είπ ε:
α . οί καταθέσεις εσω τερικού σέ
δραχμές καί συνάλλαγμα αυξήθη
καν τόν περασμένο χρόνο κατά
52,5 δισεκατ. δρχ. (18,1% ).
6.
άπό τό σύνολο τών καταθέ
σεων ναυτικών καί έργατών σέ
συνάλλαγμα στίς έμπορικές Τράπε
ζες καί στούς ειδικούς πιστωτικούς
οργανισμούς, ή ’ Εθνική Τράπεζα
συγκεντρώ νει τό 77,5% .
γ . οί χορηγήσεις έσω τερικού σέ
δραχμές καί συνάλλαγμα, αύξήθηκαν κατά 37,3 δισεκατ. δρχ. ή
18,6% (έναντι άνόδου 21,1% τών
άλλων έμπορικών Τραπεζών).
δ. τά
άκαθάριστα έσοδα τής
Τραπέζης άνήλθαν τό 1979 σέ
14.711 έκατ. δρχ., έναντι 12.206
έκατ. δρχ. τό 1978, σημείωσαν δη
λαδή αύξηση κατά 2.505 έκατ. δρχ.
ή 20,5% .
Στή συνέχεια ό κ. Διοικητής άναφ έρθηκε στά προγράμματα γιά τήν
άνάπτυξη τής ύποδομής μέ στόχο
τήν άρτιώτερη λειτουργία τού
'Ιδρύματος. Αύτή περιλαμβάνει α.
τόν τεχνολογικό έκσυγχρονισμό
τής Τραπέζης 6. τή συνεχή έκπαίδευση τού προσωπικού καί γ. τή
διοικητική διάρθρωση.
Στόν πρώτο τομέα ή Τράπεζα θά
εύθυγραμμιστει μέ τίς σύγχρονες
τεχνο λο γικές εξ ελ ίξεις. Χαρακτη
ριστική έκδήλωση αύτών άποτελεΐ
ή ήλεκτρονική διασύνδεσή της μέ
διεθνή τραπεζικά καί πληροφο
ριακά συστήματα, ή όποια γίνεται
μέ τά ’ίδια έξελιγμ ένα μέσα πού
χρησιμοποιούν
οί
μεγα λύτερ ες
Τρ ά π εζες τού κόσμου. Ή άνάπτυξη
καί ή καλύτερη άξιοποίηση τής
■ήλεκτρονικής ύποδομής τής Τρα
π έζης μέ τήν άνανέωση καί ένίσχυση τού μηχανολογικού εξοπλι
σμού καί τή χρησιμοποίηση νεώτε-

ρων λειτουργικών
συστημάτων,
άποτελεΐ άντικείμενο Ιδιαίτερης
φροντίδας. Μέ τήν άξιοποίηση τής
ύψηλής στάθμης τή ς ήλεκτρονικής
ύποδομής τής ’ Εθνικής Τραπέζης,
προωθείται μέ ταχύ ρυθμό ή έπέκταση στά έπαρχιακό δίκτυο τού
συστήματος άμ εσ ης συνδέσεω ς
(on line — real tim e). Τό σύστημα
αύτό, πού άποτελεϊ τόν κυριότερο
παράγοντα γιά τήν αύτοματοποίηση τών συναλλαγών, έξυπηρετ εϊ σήμερα τό μεγαλύτερο άριθμό
τών λογαριασμών καταθέσεων.
Στή δεύτερη περίπτωση, γιά τή
συνεχή έκπαίδευση τού προσωπι
κού, πού είναι ό βασικός συντελε-

'Ο Διοικητής τής Εθνικής Τραπέζης κ. Ε. Χρίστο
δούλου, μιλώντας κατά τήν έτήσια τακτική γενική
συνέλευση τών μετόχων τοϋ Ιδρύματος, π or π ρήγμα
τοποιήθηκε στίς 7 Ιουνίου.

στής παραγωγής στήν Τράπεζα,
έφαρμόζονται πολλά προγράμματα,
στά οποία σ υ μ μ ετέχει σημαντικός
άριθμός στελεχώ ν καί ύπαλλήλων.
Ή Τράπεζα προτίθεται έπίσης νά
έφ αρμόσει σύντομα τό θεσμό τών
προτύπων
καταστημάτων.
Στά
καταστήματα αύτά, πού θά είναι
έπανδρωμένα μέ είδικώς έπιλεγμένα στελέχη καί θά διαθέτουν
πλήρη σύγχρονο έξοπλισμό, οί έκπαιδευόμενοι θά άποκτοΰν μέσα
άπό τήν καθημερινή πρακτική εμ 
πειρία ολοκληρωμένη γνώση τών
τραπεζικών έργασιών (on the job
training).
Τ έλο ς, γιά τή διοικητική διάρ
θρωση ό κ. Χριστοδούλου άναφέρθηκε στό εϋρύ πρόγραμμα τών ρι
ζικών μεταβολών στή διοίκηση. Ό
περιορισμός τού άριθμού τών

Διευθύνσεω ν μέ τή συγχώνευση
όρισμένων άπ’ αύτές σέ μεγα λύτε
ρ ες μονάδες, καί ή άνακατανομή
τών ύπηρεσιών πού έγ ινε, άποβλέπουν στήν έξασφάλιση πιό συστη
ματικής καί άποτελεσματικής επι
κοινωνίας μέ τούς προϊσταμένους
τών κεντρικών μονάδων, στή γρή
γορη συνεννόηση καί άλληλοενημέρωση τών προϊσταμένων, στήν
άποφυγή παράλληλης άπασχολήσεως περισσοτέρων μονάδων μέ τό
’ίδιο άντικείμενο καί στήν προώ
θηση νεώτερων στελεχών σέ άνώτ ερ ες θ έσ εις.
Κατόπιν ό κ. Διοικητής άναφέρθηκε στό δ ιεθ νές δίκτυο τής Τρα
π έζης καί είπ ε άτι ή Τράπεζα άποδίδει μεγάλη σημασία στήν έπέκταση τού διεθνούς δικτύου της.
Οί ν έ ε ς συνθ ήκες συνεργασίας μέ
τήν Εύρώπη καί τόν άραβικό κόσμο
άποτελούν σοβαρούς παράγοντες
γιά μιά περαιτέρω άνάπτυξη τής
διεθνούς
δραστηριότητας
τής
Τραπέζης.
Καταλήγοντας ό κ. Χριστοδούλου
είπ ε άτι π ρέπει οί Τρ ά π εζες νά
άφεθούν νά άναλάβουν τίς εύθύν ες πού τούς έπ ιβά λλει ό ρόλος
τους στήν οικονομία, νά άναλά
βουν τήν εύθύνη τού εκσυγχρονι
σμού τους, τήν εύθύνη τής έπιλογής τών κινδύνων τους καί τήν εύ 
θύνη τής καλής άμοιβής τών μετό
χων τους, ώστε νά μπορούν νά
έχουν πάντοτε τά κεφάλαια πού
άπαιτούνται. Καί πρέπει νά δια
μορφώσουν
σ χ έσ εις
άμοιβαίας
κατανοήσεως μέ τό προσωπικό
τους, ώστε νά έχουν τήν ολόψυχη
συμμετοχή του στήν προσπάθειά
τους αύτή. "Ετσι μόνο θά διασφαλι
στεί ή άνταγωνιστική θέση τους
στόν έλληνικό καί διεθνή χώρο καί
θά καταστεί δυνατό νά συμβάλ
λουν άποφασιστικά στήν πρόοδο
τή ς έλλη νική ς οικονομίας άπό τήν
όποια έξαρτάται ή εύημερία τού
έλληνικού λαού.
Κατόπιν, ή Γ ενική Σ υ νέλευ σ η ένέκρινε τόν ’ Ισολογισμό τής 31ης
Δ εκεμβρίου 1979 καί τόν άπολογισμό τής διαχειρίσεω ς τού έτους
1979. Έ π ίσ η ς ένεκρίθη ή τροπο
ποίηση τού άρθρου 3 τού Καταστα
τικού τής ’ Εθνικής Τραπέζης, μέ
τήν όποια αύξάνεται τό μετοχικό
κεφάλαιό της κατά 895.086.400
δρχ. μέ τήν έκδοση 559.429 μετο
χών ονομαστικής άξίας 1.600 δρχ.
έκάστη.
□

'Ο ’Αλέξης Πολίτης
παρουσιάζει τό βιβλίο τών
Φίλιππου Γλύτση, Χρήστου
Λουκου, Ελένης Μπελιά.
ΕΠΙΤΟΜΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - Γενική

ύλης. Τώρα πού δέν άναζητούμε
πιά μονάχα μεμονωμένους μάρ
τυρες, παρά έρευνοΰμε όμοειδείς
σειρές ντοκουμέντων, μάς χρειά
ζονται καί άλλου είδους βοηθη
τικά εργαλεία: ευρετήρια, κατά
λογοι, περιλήψεις - πράγματα
δηλαδή πού νά διευκολύνουν τή
γρήγορη επισκόπηση καί νά επι
τρέπουν τούς πολλαπλούς συν
’Α λληλογρα φ ία — 'Ελλάς,
δυασμούς.
τόμος Β \ ’Α θήνα 1979, σελ.
Σέ μιά τέτοιου είδους άντίληψη
κ ' + 824. CΈκδυση τυϋ
μάς φέρνει τό βιβλίο πού παρου
«Κέντρου ’Ερεύνης τής
σιάζεται εδώ: επιτομές άπό τή
Ιστορίας» τής ’Α καδημίας
σχετική μέ τήν Ελλάδα άλληλο’Αθηνών, στή σειρά
γραφία τού Foreign Office. Ό
«Μ νημεία τής Ελληνικής
δεύτερος αυτός τόμος συνοψίζει
Ιστορίας», άρ. 9).
στις σελίδες του χίλια οχτακόσια
τόσα έγγραφα, πού στό πρωτό
Είναι μιά δυό γενιές χώρα, πού
τυπό τους καλύπτουν δέκα χιλιά
οί άπορίες μας γιά χό ιστορικό
δες σελίδες περίπου, καί άναφέπαρελθόν έχουνε άρκεχά μεχαρονται στά χρόνια 1833-1835. Ό
χραπεί. Έ χ σ ι λοιπόν, ρωχάμε καί
προηγούμενος τόμος, γιά τά χρό
διαφορεχικούς μάρτυρες προκεινια 1827-1832 περιλάμβανε επι
μένου νά άνχλήσουμε χίς πληρο
τομές δυόμισι χιλιάδων εγγρά
φορίες πού μάς ενδιαφέρουν.
φων, πού έκάλυπταν άντίστοιχα
Κονχά σχόν άπομνημονευματοδεκαέξι χιλιάδες σελίδες. Ό λο
γράφο, λόγου χάρη, πού ξέρουμε
αύτό τό υλικό συμπυκνώθηκε σέ
πώς καταθέτει συνειδηχά, ήρθαν
χίλιες εννιακόσιες τυπωμένες σε
νά προσχεθοϋν καί άλλοι, άκούλίδες (μαζί μέ τά ευρετήρια
σιοι πληροφορηχές αύχοί: οί
κλ.π)· ή σειρά θά ολοκληρωθεί
ίσχορικοί χής σήμερον, θά προχισέ 25 ή 30 τόμους, πού θά καλύ
μούσαν, άς πούμε, νά συμβουλευ
πτουν τό χρονικό διάστημα 1827
τούν καί μιάν άπρόσωπη κατα
έως 1905. Πολύτιμος οδηγός γιά
γραφή τών κτημάτων τού Ματά πράγματα τών χρόνων έκείκρυγιάννη κοντά στά δσα ό ίδιος,
νων, τών πρώτων τού ελεύθερου
μέ χύση θέρμη, άφηγειχαι γιά τή
έλληνικού κράτους.
φτώχεια του. Τούς ενδιαφέρει νά
Ή σύλληψη τού προγράμματος
παραβάλουν τόν άριθμύ τών άνμάς άπομακρύνει άπό τόν ερασι
θρώπων πού διάβασαν ένα βιβλίο
τεχνισμό καί τά «προσωπικά»
(ή ένα σύνολο όμοειδών βιβλίων)
ενδιαφέροντα πού έπίμονα, μερι
μέ τήν «ποιότητα» πού τού προσκές φορές, πρυτανεύουν άκόμα
γράφεχαι. Ή ιστορία τείνει νά
καί στούς συλλογικούς καί έπίπάψει νά είναι ιστορία τών ξεχω
σημους φορείς τής ιστορικής
ριστών άτόμων πού σημάδεψαν
έρευνας. Τό Κέντρο Έρεύνης τής
τό παρελθόν · θέλει νά γίνει ιστο
Ιστορίας τού Νεωτέρου Ε λ λη ν ι
ρία τών κανονικοτήτων, θέλει νά
σμού οργανώνει ένα συστηματικό
φύγει άπό τίς εξαιρέσεις καί νά
άρχεϊο, συγκεντρώνει μικροφίλμ
άγγίξει τούς μέσους ορούς.
άπό δλον τόν κόσμο τά θέτει στή
διάθεση τών έρευνητών, πού
Αύτές οί καινούριες τροπές
στούς προσανατολισμούς της,
παράλληλα μέ τίς «’Επιτομές»
μαζί μέ τίς ποικίλες τεχνολογικές
προσφέρει τήν ούσία τής πληρο
διευκολύνσεις, έφεραν στήν επι
φορίας. "Αλλωστε τά βρετανικά
φάνεια έναν τεράστιο όγκο
έγγραφα 1827-1905 δέν είναι ύ
άγνωστου ή άχρησιμοποίητου ώς
μοναδικός στόχος τού άρχείου.
χθες ιστορικού υλικού. Ά ν αύτά '
Ή παρουσίαση τών ’Επιτομών
όλα ισχύουν περισσότερο γιά τήν
δείχνει πώς τό πρόβλημα τού όγ
ξένη ιστορική έρευνα, ωστόσο
κου τού ύλικού Αντιμετωπίστηκε
καί στήν Ελλάδα οί άλλαγές κά
μέ εύθύνη άπέναντι στόν άναποιων προσανατολισμών, καί
γνώστη· ή «πλήρης» αυτή περί
πάντως ή αύξηση τής πληροφο
ληψη ύποκαθιστά σέ μεγάλο βα
ρίας, γίνεται ύπωσδήποτε αι
θμό τά πρωτότυπα έγγραφα, μάς
σθητή.
άπαλλάσσει άπο τόν ώκεανό τού
Ό άπότομος πολλαπλασιασμός
χαρτιού πού, χωρίς νά μάς πλη
τών στοιχείων οδήγησε - όχι αυ ροφορεί
πάντα περισσότερο,
άπομακρύνει τή δυνατότητα τής
τόματα, βέβαια - καί σέ άναπροσαρμογή τών μεθόδων προσπέ τελικής επεξεργασίας, τής μετα
λασης. Ούτε 6 Ιστορικός, ούτε ή τροπής του δηλαδή σέ ιστορία.
Πέρα άπό αύτό, τά πολλαπλά εύέρευνητική όμάδα πού τόν άντιρετήρια διευκολύνουν τίς ζητή
κατάστησε (έκεί όπου τόν άντικατάστησε), έπαρκούν γιά νά κα σεις - άν καί έδώ ίσως νά χρειάζόταν μιά περισσότερη προσοχή
λύψου ν ολόκληρο τό πλάτος τής

στά θεματικά λήμματα, καθώς
καί πρός τήν κατεύθυνση μιας
πληρέστερης έπακρίβωσης στά
μικρά ονόματα τών προσώπων.
Τό ίδιο τό άντικείμενο, ή πολι
τική πού άσκησε ή Βρετανία άπέναντι στό ελληνικό κράτος πα
ρουσιάζει, φυσικά, ιδιαίτερα ξε
χωριστό
ενδιαφέρον.
Προσ
άπτουμε μέ έμμονή τόν χαρακτη
ρισμό «ξενοκρατία» στίς καταβο
λές τής νεώτερης καί νεώτατης
ιστορίας μας· άδιάκοπα στηλι
τεύουμε τίς λογής επεμβάσεις πού
κατάστρεψαν τήν ιδανική κοινω
νία πού θά φτιάχνουμε, λέει δί
χως αύτές - καιρός είναι νά
ίδούμε τό τί άκριβώς συνέβη, νά
βάλουμε τό δάκτυλο «επί τών τύ
πων», ώστε νά ξεπεράσουμε τή
συναισθηματική διαμαρτυρία καί
νά γνωρίσουμε τίς άκριβείς λε
πτομέρειες κάθε ξένης έπέμβασης. Καλό είναι νά κατανοήσουμε
τό φαινόμενο πού μάς ταλανίζει,
μήπως καί ξεπεράσουμε τίς συν
θήκες πού τό έπιβάλλουν κάθε
φορά. Παρά τά δσα κατά και
ρούς, έπαναλαμβάνοντι, δουλειά
τής ιστορίας δέν είναι νά μάς
«ένώσει» μέ τό παρελθόν, παρά
άντίθετα νά μάς άποδεσμεύσει.
Ή κάθε γνώση άπελευθερώνει.
Καί τό υλικό αύτό είναι πρόσ
φορο γιά ιστορική έπεξεργαρία
χάρις άκριβώς στήν άδιάσπαστη
σειρά του · άποτελεί μιά «ένιαία»
πηγή, μιά πηγή σειρά. Τό πρίσμα,
ή σκοπιά δηλαδή τού βρετανικού
υπουργείου παραμένει άναλλοίωτο (ή περίπου) · αύτό σημαί
νει γιά τόν ιστορικό έναν άγνω
στο λιγότερο δταν έπιχειρήσει τή
θεώρηση. ’Εξαιρετικά σπάνιες ώς
σήμερα οί συναγωγές τέτοιων
«πηγών-σειρών» · ίσως άπλώς
καί μόνο γιατί δέν τίς άναζητήσαμε ή γιατί τίς σπάσαμε μέ τίς
αυθαίρετες έπιλογές. Βέβαια, ή
παρουσίαση δέν σημαίνει άναγ-

οΛα

καστικά πώς έγινε κιόλας ή ορθή
ττ1ζ χρήση ■ ή νεοελληνική ιστο
ριογραφία πάσχει άπό έλλειψη
συνολικών ενατενίσεων - δέν
κράτησε άδικα τή θέση τού έθνικού ιστορικού ό Παπαρρηγόπουλος γιά τόσα χρόνια. Είναι πολύ
πιθανό πώς τό τεράστιο ύλικό
πού άρχισε νά προσφέρεται, θά
χρησιμοποιηθεί σάν «δεκανίκι
τών παραπομπών», δχι σάν ύλη
γιά καινούριο προβληματισμό.
"Αλλωστε, μπορούμε νά διαπι
στώσουμε κιόλας πώς ή ύποδοχή
τού έργου, στούς χώρους μάλιστα
δπου μπορούσε νά έμβολιάσει
γόνιμες ιδέες, στάθηκε άπό τήν
άρχή της, &ν δέν γελιέμαι, στρε
βλή: είτε ή σιωπή, είτε ή έξελεγκτική στάση, είτε ή στενόκαρδη
μεμψιμοιρία. Γιατί ετούτη ή
εποχή καί όχι έκείνη, γιατί νά
μήν είναι ταχύτερος ό ρυθμός,
κλπ. Μέ τόν ένα ή μέ τόν άλλο
τρόπο, σπεύσαμε νά άποδείξουμε, γιά άλλη μιά φορά, τό
πόσο σημαδεύεται ή κοινωνία
μας άπό μιά θεώρηση έντονα
ιδεολογική: τό άντικείμενο, τό
βιβλίο, τό ύποκαταστήσαμε μέ
τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών· ή κρι
τική γίνεται άπό έδώ καί πέρα
προκατασκευασμένη, καί ή άρνητική στάση εύλογα άπαραίτητη.
Τό κάθε τί πού προέρχεται άπό
τήν ’Ακαδημία είναι κακοδεχούμενο. “Ομως, στά Κέντρα Έ ρ εύ 
νης τής ’Ακαδημίας δέν δου
λεύουν «άκαδημαίκοί», παρά άν
θρωποι, μέ χέρια καί μέ πόδιαάλλοι εργάζονται καλά, άλλοι
ίσως δχι. Ά ς τούς άποσυνδέσουμε άπό τίς άμαρτίες τών άθανάτων πού τούς στεγάζουν κι άπό
κεί καί πέρα ό δρόμος είναι άνοιχτός γιά δποιον μπορεί νά συλλάβει στό σύνολό του τό πρό
βλημα τής ιστορικής έρευνας
στήν Ελλάδα, έντός καί έκτος
τών άκαδημαϊκών όρίων.
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ΑΞΕΛ ΜΑΝΤΣΕΝ
Μέ τήν καρδιά καί χό νον
Έκδ: Γλάρος, 1980
Μετά άπό τή βιογραφία τοϋ
Μαλρώ, ό "Αξελ Μάντσεν, έχον
τας πρώτα ζήσει πολύ καιρό μέ
τή Σιμόν ντέ Μπωβουάρ καί τόν
Ζάν-Πώλ Σάρτρ, περιγράφει τό
κοινό ταξίδι αυτού τού ιδιότυπου
ζευγαριού, πού κράτησε περισσό
τερο άπό πενήντα χρόνια. Στίς
σελίδες τού βιβλίου καταγράφε
ται ή έρωτική, πνευματική καί
πολιτική ιστορία δύο άνθρώπων,
πού μέ τίς ιδέες κομ τή στάση
τους έπηρέασαν άποφασιστικά
τόν προσανατολισμό των άναζητήσεων τού καιρού μας. Πίσω
όμως άπό αυτή τήν εξωτερική
όψη τών πραγμάτων κρύβεται
καί τό δράμα τών άνθρώπων πού
συνειδητοποιούν βαθμιαία τήν
άδυναμία τού γραπτού λόγου νά
άλλάξει τόν «δέκτη» του καί πώς
κανένας συγγραφέας δέν μπορεί
νά σκέφτεται γιά λογαριασμό τού
άλλου, ούτε, κατά συνεκδοχή,
κανένας δέν έχει νά πει τίποτα
στόν άλλο. Αύτή τήν πνευματική
περιπέτεια σκιαγραφεί ό "Αλες
Μάντσεν, πού άφήνει τή Μπω
βουάρ καί τόν Σάρτρ νά μιλή
σουν καί νά ιστορήσουν, μέ τό
δικό τους τρόπο, τή συναρπα
στική ζωή τους.
ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΝΑ
'Αντίσταση καί άντιστασιακός
τύπος στή Μεσσηνία
’Α θήνα 1980
Προσωπική κατάθεση-μαρτυρία γιά τήν άντίσταση στή Μεσ
σηνία. Τό κύριο θέμα τού βιβλίου
είναι ό άντιστασιακός τύπος
(41-44) - τομέας άπό πρώτο χέρι
γνωστός στό συγγραφέα, άφού
έκεί δούλεψε στά κατοχικά χρό
νια. Στήν έξιστόρηση αύτή γίνον
ται καί πάμπολλες άναφορές σέ
γεγονότα καί πρόσωπα πού δια
δραμάτισαν άποφασιστικό ρόλο

στίς τότε έξελίξεις. ’Ιδιαίτερα
παραστατική είναι ή περιγραφή
τών διωγμών τών άγωνιστών
μετά τήν υπογραφή τής συμφω
νίας τής Βάρκιζας.
ΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗ
ΤΟ ΚΕΪΚ
Έκδ: Κέδρος, 'Αθήνα 1980
Τό κέικ σάν άφορμή καί σάν
διάμεσο πού άπ’ αύτό κινούνται
τά νήματα τής ποιητικής διήγη
σης τής Ρέας Γαλανάκη: πού εί
ναι στάδια προπαρασκευής,
ποιοτικές ιδιότητες, προσφορές,
θυσίες, πού είναι, τελικά, άναλογίες, πού κάθε φορά ζυγίζει
προσεκτικά καί πού δμως παίρ
νουν τό δικό τους δρόμο.
Μέ έλλειπτικότητα λόγου κι
αύστηρότητα έκφρασης μάς οδη
γεί στά ενδότερα τής προσωπικής
της εμπειρίας, σ’ έναν κόσμο
δπου οί ρόλοι συνεχώς έναλλάσσονται άνάμεσα σέ θύτη καί
θύμα, βιαστές καί βιαζόμενους,
δπου τό υποκείμενο, παρεμβαίνει
παρατηρώντας, σχεδόν, τά τεκταινόμενα καί δπου σάν δρών
πρόσωπο άποσχίζεται άπό τόν
παρατηρητή.
Ή δουλειά τής Ρ.Γ. μάς έχει
κινήσει τό ενδιαφέρον άπό παλιότερα. Μέ σταθερά βήματα
διευρύνει τήν έκφρασή της, έτσι
πού διαρκώς νά κερδίζει σέ άμεσότητα καί παλλόμενο ρυθμό.
JOHN F.DUE
ANN F. FRIEDLAENDER
Δημόσια Οικονομική
Μετάφραση: Θεοφ. Μπένου
Έκδ: «Gutenberg» , ’Αθήνα 1979
Ό καθηγητής τής Α.Β.Σ.Θ. κ.
Μπένος είχε τήν έντιμότητα, άντί
νά λεηλατήσει τόν ξένο συγγρα
φέα τής προτίμησης του γιά νά
μάς έμφανίσει μετά κάποια
παράφραση σάν δικό του πρωτό
τυπο πανεπιστημιακό σύγραμμα,

πληγωμένοι

ελεφαντακι

βιβλία
χαρτικα
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δεριγνυ 22 (στάση Ο Τ Ε , Πατήσια)

σε όλους

25% τ η λ
εκπτώσεις 30%
„

56

8813433

_ . 1 1 Ι , χ · 0 0 0 7 / 1 0 -1

8237431

δπως κάνουν συνήθως οί καθη
γητές τών έλληνικών ΑΕΙ, νά
μεταφράσει άπλώς τό κλασικό
αύτό βιβλίο βάσης γία τήν οικο
νομία τού δημόσιου τομέα.
’Αποδίδοντας τόν προβληματι
σμό τών μεταρρυθμιστών διάδο
χων τής σχολής τού wellfare eco
nomics τό βιβλίο (σέ δυό εύχρη
στα τεύχη) είναι εξαιρετικά
κατατοπιστικό γιά τά προβλή
ματα πού δημιουργεί καί γιά τίς
προοπτικές πού άνοίγει ή επέμ
βαση τού κράτους στίς ΗΠΑ, κα
θώς καί γιά τίς θεωρητικές άναζητήσεις πού τή στηρίζουν ή τήν
απορρίπτουν. 'Οπωσδήποτε, γιά
ένα πρόγραμμα έκπαίδευσης Ε λ 
λήνων φοιτητών πάνω στό θέμα
θά έπρεπε νά συμπληρωθεί μέ
συγράμματα ή πληροφορίες άπό
χώρες μέ κοινωνική καί οικονο
μική δομή πλησιέστερη πρός τή
δική μας καί μέ ανάλογους συγ
κεντρωτικούς θεσμούς.
’Εξαιρετική άπόδοση στή δη
μοτική - θά λέγαμε μέ κάποιο με
ράκι - πού δείχνει άκόμα μιά
φορά δτι καί τά πιό ειδικευμένα
επιστημονικά συγγράμματα είναι
δυνατό νά γραφτούν στή γλώσσα
πού μιλάει καθημερινά ό λαός.
ΜΙΛΑΝ ΚΟΥΝΤΕΡΑ
Οί κλειδοκράτορες
Μετάφρ. - Σχόλια:
Έρση Βασιλικιώτη
Έκδ: Ρηξίπνλον, 'Αθήνα 1979
Ή ύπόθεση ξετυλίγεται στήν
κατεχόμενη άπό τούς Γερμανούς
Τσεχοσλοβακία. Ένας άνήσυχος
άνθρωπος στέκεται μετέωρος
άνάμεσα στή σιγουριά πού τού
έχει έξασφαλίσει ή μικροαστική
του οικογένεια καί στόν αγώνα
πού κάνουν οί φίλοι του γιά ένα
καλύτερο αύριο. Κλειδοκράτορες
είναι οί βολεμένοι σέ μιά ψεύτικη
άσφάλεια πού τούς έξασφαλίζει
ενα μάτσο κλειδιά. Τά κλειδιά
άντιπροσωπεύουν δλη τους τήν
ύπαρξη. Είναι αύτοί πού νομί
ζουν πώς έχουν τό άναμφισβήτητο δικαίωμα νά διαμορφώνουν
τόν κόσμο σύμφωνα μέ τά μέτρα
τους.
ATPEON
Ή προοδευτική νεολαία καί τό
πολιτικό μας πρόβλημα —Δάφνη:
Τό απελευθερωτικό θέατρο
«Αυτογνωσία» 1980
Τό βιβλίο αύτό έχει σημειώσει
4 εκδόσεις άπό τό 1976. Χωρίζε
ται σέ δύο μέρη: "Ενα θεωρητικό,
πού πραγματεύεται τά προβλή
ματα τών σύγχρονων καταναλω
τικών κοινωνιών καί τά «άδιέξοδα» άπό τήν έφαρμογή τών λύ
σεων πού προτείνονται. Τό δεύ

τερο μέρος, πού άποτελεϊ τή θεα
τρική άπεικόνιση δσων έκτίθενται στό πρώτο, μπορεί νά συγκε
φαλαιωθεί σέ ένα μήνυμα πρός
τούς νέους, νά προχωρήσουν «τέμνοντας μύθους σύμπαντος κό
σμου», σέ μιά ριζική άναθεώρηση
τών κατεστημένων τρόπων σκέ
ψης καί σέ μιά επανάσταση - εδώ
καί τώρα - στήν παιδεία. Τό βι
βλίο ετοιμάζεται καί γιά 5η έκ
δοση.
Ε. ΑΝΔΡ1ΚΟΠΟΥΛΟΥ -ΚΑΥ
ΚΑΛΑ, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ, Α. Φ.
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ.
Θεσσαλονίκη (πολεοδομική δ ιερεύνηση — κριτική ρυθμιστικών
προτάσεων καί προοπτικές εξέλι
ξης τής πόλης).
Επιμέλεια: Π.Γ. Λαζαρίδης
Έκδ: «Παρατηρητής» Θεσ/νίκη
Στό βιβλίο αύτό παρουσιάζον
ται οί θέσεις καί οί άπόψεις τής
όμάδας μελέτης πού συγκροτή
θηκε άπό τό επιστημονικό
προσωπικό τής Έδρας Β' Πολεο
δομίας, σχετικά μέ τά πολεοδο
μικά προβλήματα τής Θεσσαλονί
κης. Περιλαμβάνει ένα εισαγω
γικό κεφάλαιο γιά τό ιστορικό
τών προτάσεων πού άναφέρονται
στό Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλο
νίκης, δπου διατυπώνεται καί ή
γενική τοποθέτηση τής όμάδας
άπέναντι στό πρόβλημα αύτό. Οί
θέσεις πού έκφράζονται άπό τήν
όμάδα σχετικά μέ τίς δυνατότητες
έπέμβασης στά κύρια προβλή
ματα τής πόλης δέν είναι τελικές
γιατί, δπως δηλώνεται, «μία τέ
τοιου είδους νομιμοποίηση μπο
ρεί νά προκύψει μονάχα άπό μιά
μακροπρόθεσμη διαδικασία συμ
μετοχής επιστημόνων, πολιτικών
φορέων καί κατοίκων στά πλαί
σια σύνταξης ένός συνολικού ρυ
θμιστικού σχεδίου».
ΖΕΡΑΡ ΜΑΝΤΕΛ - ΚΡΙΣΤΙΑΝ
ΒΟΓΚΤ
Τό
παιδαγωγικό
μανιφέστο
(πρώτο μέρος).
Έκδ: Ανδρομέδα, ’Αθήνα 1980
Μιά πρωτότυπη άνάλυση άπό
μιά διαφορετική γωνία. Εξετά
ζει, σάν ιδεολογικό φαινόμενο,
τήν άμφισβήτηση τής νεολαίας
καί τούς άγώνες πού συνταράσ
σουν τό σχολικό θεσμό.
Παράλληλα μέ τήν κυρίαρχη
ιδεολογία πού έξαρτάται άμεσα
άπό τήν άνάπτυξη τών παραγω
γικών δυνάμεων, σύμφωνα μέ τήν
κλασική μαρξιστική άντίληψη,
ισχύει καί ή αύταρχική ιδεολογία
πού στηρίζεται στήν μεγιστο
ποίηση, τή διαιώνιση καί τήν έκμετάλλευση τής ένοχής καί τού

φόβου έγκατάλειψης άπό τούς
ένήλικες σέ βάρος τών παιδιών.
Τό πρόσφατο κίνημα άμφισβήτησης δημιούργησε, γιά πρώτη
φορά, προϋποθέσεις γιά την
άποσύνδεση αύταρχικής 5?αί κυ
ρίαρχης ιδεολογίας. 'Η έξουσία
τών δασκάλων δέν γίνεται άκριτα
άποδεκτή. Οί άξιες καί τά ιδεο
λογικά στερεότυπα τού ένήλικου
δέν άποτελοϋν πιά πρότυπο ταύ
τισης γιά τη νεολαία πού συνει
δητοποιεί τήν κοινωνική στέρηση
καί καταπίεση.
ΘΑΝΑΣΗ ΝΙΑΡΧΟΥ
Κιβωτός
Έκό. Έγνατία, 1980
Πρόκειται γιά εναν π:ολύ ενδια
φέροντα τόμο, τό περιεχόμενο
τού οποίου άποτελοϋν συνομιλίες
τού Θανάση Νιάρχου μέ νέους
άνθρώπους - εκπροσώπους τού
λογοτεχνικού μας χώρου. Ά πό
τίς συνομιλίες αυτές πού έγιναν
μέ μορφή ερωταποκρίσεων, θά
μπορέσει άναμφισβήτητα ό άναγνώστης ν’ άποκτήσει μιά πλήρη
καί άκριβή γνώση τών τάσεων,
προβληματισμών καί άπόψεων
πού επικρατούν στό χώρο τής λο
γοτεχνίας καί πού ταυτόχρονα
τόν προσδιορίζουν. 'Η έπιλογή
άλλωστε τών προσώπων - συν
ομιλητών, έχουν γίνει μέ κριτή
ρια, δσο τό επιτρέπει ή άναπόφευκτη υποκειμενικότητα τού
ένός, άντικειμενικά, ώστε νά
υπάρχει μιά, κατά τό δυνατόν,
σφαιρική άντιμετώπιση καί άνάλυση τών λογοτεχνικών μας θε
μάτων.
11. Μ. ΣΟΥΞ1Ν
Οί ασυνείδητοι
’Αλφαβητάρι / λογοτεχνία
Είναι ή πρώτη φορά πού μετα
φράζεται στά έλληνικά έργο τού
Ρώσου συγγραφέα Σουξίν, πού,
πεθαμένος πρόωρα, δέν μπόρεσε
νά ολοκληρώσει τό όπωσδήποτε
πολύ άξιόλογο έργο του. Σενα
ριογράφος, σκηνοθέτης, ηθοποιός
καί κριτικός, παίρνει σάν ήρωές
του άπλούς σοβιετικούς άνθρώ
πους, μέ βαριά μοίρά καί καθό
λου άπλό χαρακτήρα, χωρίς κα
μιά πρόθεση νά τούς ώραιοποιή•σει ή νά προσδώσεί οτήν όλη
δράση τους σκοπιμότητες διάφο
ρες...
ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΩΡΟΥ
Αττιψή λεηλασία
Έκδοση ’Εταιρίας Γραμμάτων
καί Τεχνών
Πειραιάς 1979
Ποιήματα πού τό θέμα τους είναι
παρμένο άπό τή ζοφΗ?ή καθημε
ρινή μας πραγματικότητα. Δεί
γμα γραφής: Καθώς *0 θολό κα
λοκαιρινό άπόγευμα / κατηφό
ριζε / τή Σταδίου / °ί άσπροι
βράχοι στό λιμανάκι *ήξ Βουλια

γμένης / γλεντάγανε τόν ήλιο στά
πράσινα νερά. / Οί ευκάλυπτοι / μέ*ίήν πικρή μυρουδιά / τινά
ζανε τό καυσαέριο· / οί ρόδες
έλυωναν / καί βούλιαζαν / στήν
άσφαλτο. / Κι είταν ή ’Αθήνα /
ξανά καί πάλι / λεωφορείο χωρίς
είσπράκτορα. (Χωρίς είσπράκτορα).

ΤΟ ΒΗΜΑ

ΑΝΤΡΕ ΜΠΡΕΤΟΝ
Ανθολογία τού μαύρου χιούμορ
Έκδ. Αίγόκερως.
Ή «Ανθολογία τού μαύρου
χιούμορ» τού Μπρετόν κυκλοφό
ρησε στή Γαλλία τό 1939, γιά νά
συμπληρωθεί δριστικά στά 1966.
Περιλαμβάνει 17’ άπό τά σημαν
τικότερα ονόματα τής παγκό
σμιας λογοτεχνίας, μέ τίς άντίστοιχες εισαγωγές γραμμένες άπό
τόν ίδιο τόν Μπρετόν. Στήν άνθολογία αυτή υπάρχουν άνθολογημένα πολλά άπό τά «καταρα
μένα» κορυφαία πρόσωπα τής
λογοτεχνίας τών δύο τελευταίων
αιώνων, δπως ό Σάντ, ό Πόε, ό
Λασεναίρ, ό Ρεμπώ, ό Λωτρεαμόν, ό Μπωντλαίρ καί άλλοι.
ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΘΗ
Ανατομία τής Αφρικής
Έκδ: Μεσόγειος, 1980
Σέ 7 άρθρα καί 53 σύντομες
άναλύσεις δ Γ.Σ. έχει συγκεντρώ
σει όλα εκείνα τά στοιχεία πού
έπιτρέπουν μιά σφαιρική ένημέρωση γιά τήν κατάσταση στή
Μαύρη Ήπειρο, γιά τίς εστίες
κρίσης καί γιά κάθε μιά άπ’ τίς
γνωστές ή άγνωστες χώρες πού
τήν άπαρτίζουν. «Άνατρέχοντας
σέ ξένες κυρίως πηγές - σημειώ
νει στόν πρόλογο τής έκδοσης ό
συγγραφέας - άλλά καί σέ έξειδικευμένα έλληνικά δημοσιεύ
ματα, προκειμένου νά συγκεν
τρώσω τό άναγκαίο υλικό γι’
αύτό τό βιβλίο, διαπίστωσα πόσο
λίγα πράγματα ξέρουμε στήν Ε λ 
λάδα γιά τήν ’Αφρική καί πόσο
συνταρακτικά είν’ αυτά πού
άγνοούμε».
ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ Π. ΜΑΡΝΕΛΗ
Συλλογισμοί
(ποιήματα)
Γιάννινα 1979
Μάλλον τό πρώτο ποιητικό βι
βλίο θά είναι αύτό τής Π.Π.Μ.
'Υπάρχει, ώστόσο, ένα νεύρο στή
γλώσσα καί μιά τεχνική στή δι
άρθρωση τών στίχων πού άν καλ
λιεργηθούν περισσότερο, μαζί μέ
τήν ύπάρχουσα ευαισθησία, σί
γουρα θά άποδώσουν καρπούς.
Δείγμα γραφής: Ξεφύτρωσα μέσα
άπ’ τά σύννεφα. / προσκύνησα
τής YV9 ! καί καταβρόχθισα τήν
άμοιρη άπελπισιά της. / Τώρα
κυκλοφορώ στις φλέβες τού κό
σμου / παρθένα στή μοναξιά τού
πόνου (’Αδυναμία).

ΥΓαύτόν

πού σ κέφ τετα ι
ελεύθερα
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Μιά μικρή επανάσταση
στην ώδειακή παιδεία μας
Τό άρτισύστατο «Νέο ’Ωδείο Θεσσαλονίκης»
καί ή «Μουσική Προπαιδεία» του
του Γκυργου Λεωτσάκου
Μ ιά πρόσφατη επισκόπησή μας τής έντεχνης ελληνικής μου
σικής κατά τήν τόσο καυτή δεκαετία 1970-80, μάς έδωσε τήν
ευκαιρία μιάς δυσοίωνης διαπίστωσης: ατό διάστημα αυτό δέν
παρατηρήθηκε κ α μ ι ά απολύτως ουσιαστική άλλαγή στόν το
μέα τής μουσικής μας παιδείας σ ’ όλες της τίς βαθμίδες, άπό τίς
κατώτερες καί, υπό μίαν έννοια, σημαντικότερες (μουσική ατά
σχολεία), ως τίς άνώτερες (ώδειακή παιδεία). Α κόμ η κα ί όσα
κατά καιρούς γράφονται στόν Τύπο γιά τήν περιλάλητη Μ ου
σική ’Ακαδημία, τό πρώτο πραγματικά άνώτερο (όπως τουλά
χιστον διαγράφεται σάν π ρ ό θ ε σ η ) μουσικό εκπαιδευτικό
ίδρυμα τού τόπου άπό τήν ’Ανεξαρτησία (1830) κα ί μετά,
οφείλουν νά γίνουν δεκτά μέ άπειρη επιφυλακτικότητα άπό
όσους γνωρίζουν πράγματα κ α ί πρόσωπα τοϋ μουσικού προ
σκηνίου ή τών παρασκηνίων... ’Εκτός άπό μερικά οίκονομικώς
εύρωστα Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ή μουσική στά 1126 δημόσια
(288 δάσκαλοι μουσικής) κ α ί στά 307 ιδιωτικά γυμνάσια κα ί
λύκεια (άριθμός δασκάλων μουσικής άγνωστος!) διδάσκεται
κατά κανόνα άπό άνθρώπους μέ υποτυπώδη μουσική παιδεία
προερχόμενη άπό κάποιο 'Ελληνικό ώδεϊο (γι’ αυτά θά μιλή
σουμε π ιό κάτω...) "Οσο γιά τά δημοτικά, καλύτερα νά μή γίνει
λόγος: όλοι, λίγο-πολύ, έχουμε άκούσει, περνώντας έξω άπό
τήν αυλή κάποιου σχολειού, πιτσιρίκους κ α ί πιτσιρίκες, θεία
ανυποψίαστους γιά τό τί σημαίνει σωστό τονικό ύψος, νά
μεταμορφώνουν τόν 'Εθνικό Ύ μ νο σ’ ένα άποκρουστικό ήχο
πολτό, σ’ ενα όργιο άπό φάλτσα όπου άκούγονται σέ άνατριχιαστικά κακόφωνες συνηχήσεις πλήθος φθόγγοι — όχι μόνο ο ί
12 τής χρωματικής κλίμακας, άλλά κ α ί υποδιαιρέσεις της μ ι
κρότερες άπό τό ημιτόνιο (μικροδιαστήματα)...

Παραμένει, λοιπόν, γεγονός όχι
αχόν χομέα χής μουσικής παι
δείας είμαστε άσυζητητεί ή πιό
ύπανάπτυκτη, μουσικά, χώρα χής
Ευρώπης καί άσφαλώς πολύ πιό
ύπανάπχυκχη άπό πλήθος χώρες
χής ’Ασίας, χής Β. καί Ν. ’Αμερι
κής, χής Αύσχραλιανής ήπείρου
(Αύσχραλία καί Νέα Ζηλανδία)
καί ίσως καί άπό μερικές χώρες
τής ’Αφρικής. Κι δλ’ αύχά σέ
έποχή δπου ή μουσική παιδαγω
γική σ’ δλο χόν κόσμο έχει προ
χωρήσει πολύ πιό πέρα άπό χό
λίγο άπλοϊκό καί έρασιχεχνικό
σύσχημα Ό ρφ, μέ χά φλάουχα μέ
χάπα καί χά ξυλοφωνάκια του
καί άπό χό ούγγρικό σύσχημα
Κονχάγι. Αύχή χή σχιγμή, λ.χ., οί
Γερμανοί γυμνασιόπαιδες διαθέχουν θαυμάσια διδακχικά βοηθήμαχα πού δίχως φυσικά νά διαχείνονχαι (δπως μερικοί δικοί
μας...) δτι σοβαρή καί έλαφρά
μουσική είναι περίπου ένα, χούς
παρουσιάζουν σάν ένα σύνολο
έμπειρίας δλη χή μουσική πού
ύποπίπχει ή ένδέχεχαι νά ύποπέσει σχίς αισθήσεις ένός σημερινού
άκροαχή - άπό χό Γρηγοριανό
μέλος ώς χή χζάζ, άπό χόν Μπάχ
στόν Μπουλέζ, άπό τόν Μοντεβέρντι στούς έξωτικούς μουσι
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κούς πολιτισμούς, άπό τόν Σούμπερχ ώς τό ρόκ κι άπό τόν Γιόχαν
Στράους ώς τόν Στοκχάουζεν!
Καί φυσικά γνωρίζουν τή μου
σική σ’ ένα βάθος πού οί περισ
σότεροι άπόφοιτοι τών ωδείων
μας μήτε κάν ύπσψιάζονται! Ό λα
αυτά τή στιγμή πού στήν Ελλάδα
τού ένός κρατικού (Θεσσαλονί
κης) τού ένός ήμικραχικού
(’Αθηνών) καί τών κάμποσων
ιδιωτικών ώδείων, πού γι’ αύχά ή
μουσική σάν τεχνική έκμάθησης
ένός οργάνου καί σάν θεωρητικά
μαθήματα έχει καθηλωθεί στίς
άρχές τού αιώνα μας, μόνο δυό
Έλληνες παιδαγωγοί, οί συνθέτες
Γιάννης Άνδρ. Παπαϊωάννου
καί Γιάννης ’Ιωαννίδης, διδά
σκουν νεότερα συστήματα σύνθε
σης! Τή στιγμή πού σ’ δλο τόν
πολιτισμένο κόσμο συντελεϊται
στό χώρο τής μουσικής παιδείας
μιά έπανάσταση μοναδική! Μιά
έπανάσταση πού στοχεύει στήν
άναζήτηση κάποιας ένότητας
άνάμεσα στή σχολική καί στήν
ώδειακή μουσική παιδεία, έτσι
πού τό μουσικά προικισμένο
παιδί, παίρνοντας τά ίδια έφόδια
μ’ εκείνο πού θά γίνει άπλώς ένας
καλός άκροατής, νά είναι ήδη
έτοιμο γιά τίς κάπως άνώτερες

Στό Νέο ’Ωδείο Θεσσαλονίκης.

βαθμίδες τής ώδειακής παιδείας
πού θά τόν άναδείξουν σέ έπαγγελματία καί ίσως σέ δεξιοτέχνη.
Πρωτοπόρα σ’ αύτού τού είδους
τήν έπανάσταση ή Ούγγαρία
δπου, άκόμη καί μιά Γαλλία,
έτοιμάζεται νά στείλει ύπότροφους γιά νά μελετήσουν άπό
κοντά τά νέα συστήματα...
Καί νά πού ξαφνικά, άθόρυβα,
στή Θεσσαλονίκη, πόλη μέ συγ
κεκριμένη πολιτιστική φυσιογνω
μία πού συχνά, σέ καίριους το
μείς τής πνευματικής μας ζωής,
στάθηκε πολύ πιό πρωτοπόρα
άπό τήν άτυπη καί παρακμιακή
πρωτεύουσα, δημιουργήθηκε μιά
νέα μονάδα μουσικής παιδείας:
τό Νέο ’Ωδείο Θεσσαλονίκης,
ιδιωτική πρωτοβουλία, δπως
τόσα έλληνικά μουσικά έκπαιδευτικά «καταστήματα» πού
δμως, άντίθετα άπό αύτά, δέν
έχει «κανένα έπιχειρηματικό
στόχο», δπως έμφαντικότατα το
νίζεται, άποδύεται σ’ έναν
άγώνα, ενημερωμένο μ’ έπάρκεια
γι’ αύτές τίς σύγχρονες παιδαγω
γικές κοσμογονίες. Συμπήχθηκε
άπό μιά όμάδα μουσικών, νέων
κυρίως, πού άντιπροσωπεύει δ,τι
πιό μελλοντοστρεφές, προοδευ
τικό καί δημιουργικότερο έχει νά
έπιδείξει, τή στιγμή αύτή, ή μου
σική συμπρωτεύουσα. Καί, άπόλυτα εύθυγραμμισμένο μέ τά νεό
τατα παιδαγωγικά συστήματα
πού συνεργάζονται άμεσα μέ τήν
ψυχολογία, είναι διαρθρωμένο σέ
δυό μεγάλες ένότητες, άρρηκτα
ώστόσο συνδεδεμένες μεταξύ
τους: τή «Μουσική Προπαιδεία»
καί τό καθαυτό ώδεϊο.
Ή «Μουσική Προπαιδεία»
ήταν κάτι έντελώς άγνωστο, ώς
σήμερα, στόν τόπο μας. Κι δμως
έχει εφαρμοστεί στίς περισσότε
ρες ευρωπαϊκές χώρες άπό τήν
Εύρωπαϊκή Ένωση Μουσικών
Σχολών. Ή δλη σύλληψη είναι
καρπός τής συνεργασίας, μετά τό
1970, μιας όμάδας παιδαγωγών,
ψυχολόγων, συνθετών, μουσικολόγων κι έκτελεστών. ’Αντιπρο
σωπεύει ένα προχώρημα πέρα
άπό τά ώς τώρα γνωστά, παιδα
γωγικά συστήματα Ό ρφ
καί
Κοντάγι, άπό τά όποια δμως έχει

δανειστεί όρισμένα στοιχεία. Τό
πρόγραμμα είναι έτσι διαρθρω
μένο ώστε νά καλύπτει ένα χρο
νικό διάστημα 8 έτών: προσχολικές ήλικίες (παιδιά 4-6 έτών καί
σχολικές ήλικίες (6-12 έτών). Οί
δυό πρώτοι κύκλοι (4-6, 6-8
έτών) διαρκούν καθένας δυό
χρόνια, μέ 4 μόνο μαθήματα τό
μήνα, διαρκείας 75' καθένα. Ή
ονομασία «προπαιδεία» άναφέρεται στό δτι τό σύστημα αύτό
ξεκινά άπό παιδιά πού δέν ξέ
ρουν νά γράφουν καί νά διαβά
ζουν καί πού, δυνητικά, μπορούν
νά χρησιμοποιήσουν τή μουσική
καί σάν μέσο* έπικοινωνίας. Γιά
τά μαθήματα αύτά χρησιμο
ποιούνται ειδικά κατασκευα
σμένα δργανα: μεταλλόφωνα μέ
μπαγκέτες, άλλά καί κλαβιέ καί
ένα μικρό πίνακα - άναλόγιο μέ
μαγνητισμένη έπιφάνεια, ώστε τό
παιδί νά μπορεί νά στερεώνει τά
διάφορα φθογγόσημα στίς άντίστοιχες θέσεις τού πεντάγραμμου
πού είναι πάνω του χαραγμένο.
’Αντίστοιχα ύπάρχει καί μιά είδική σειρά βιβλίων - τέσσερα
μουσικά «άλφαβητάρια» θά λέ
γαμε. Στό «παιχνίδι», δμως,
παίρνουν μέρος καί οί γονείς
στούς όποιους, ύστερα άπό κάθε
75λεπτο μάθημα παραδίδεται καί
ένα πολυγραφημένο κείμενο μέ
όδηγίες γιά τήν «κατ’ οίκον προπαρασκευή»!
Ή «Μουσική Προπαιδεία»,
ΰπό τήν αιγίδα τού Δημάρχου
Θεσσαλονίκης κ. Μιχ. Παπρδόπουλου, συνάντησε κάποιες άντιδράσεις άπό άνθρώπους Προ
σηλωμένους στά παμπάλαια
(άντι)παιδαγωγικά συστήματα,
άλλά, γενικά, ξεσήκωσε κύμα Εν
διαφέροντος κι ένθουσιαομού
μεταξύ δχι μόνο γονιών, άλλά καί
ένηλίκων πρόθυμων νά καθήοουν
στά ίδια θρανία μέ τούς πιτσιρί
κους προκειμένου νά μυηθούν
σωστά (καί μάλιστα «γλεντώντας
το»!) στή μουσική. Αύτό «έκ τών
πραγμάτων» συμβαίνει μέ τούς
πρώτους, άφού, πέρα άπό τό πο
λυγραφημένο έντυπο γιά τήν
«κατ’ οίκον προπαρασκευή», ή
παρουσία καί συμμετοχή του^ εί
ναι άπαραίτητη καί καθοριστική

γιά χήν πρόοδο τού παιδιού. Ή
παρουσία αΰχή ένθαρρύνεχαι καί
μέ χαχχικές έπαφές χους μέ χή
διεύθυνση καί χούς διδάσκονχες,
άλλά καί μέ άνοιχχά μαθήμαχα
γιά γονείς.
Μέσα σέ δυό χρόνια χό παιδί
έχει μάθει άρκεχά πράγμαχα, έχει
άποχχήσει κάποιες βάσεις καί
έχει ωριμάσει άρκεχά, ώσχε νά
είναι σέ θέση νά διαλέξει χήν εκ
μάθηση ένός οργάνου ορχήστρας
κυρίως, κι αΰχός είναι ένας άπό
χούς σχόχους χοΰ συσχήμαχος.
Τελειώνονχας χόν πρώχο κύκλο,
πού ξεκινά άπό χή διάκριση άνάμεσα σέ θορύβους καί μουσικούς
ήχους, χό παιδί διαβάζει άνεχα
μουσική, έχει καλλιεργήσει χό
άφχί χου, χραγουδά σωσχά καί
έχει σταθεροποιήσει χό ρυθμικό
χου αίσθηχήριο, εχονχας άσκηθει
σχό παίξιμο ένός άπλοϋ όργάνου
- μεχαλλόφωνου ή ξυλόφωνου.
(Αύχονόηχο είναι δχι δλο χό
curriculum έχει προσαρμοστεί μέ
ίδιαίχερη φρονχίδα σχήν πραγμαχικόχηχα χοΰ χώρου, όπου μέσα
χου κινείχαι χό Ελληνόπουλο προσθήκη, σχήν ύλη, άπλών έλληνικών δημοχικών χραγουδιών,
έλληνικές ρίμες, παιχνίδια, άκόμη
καί επιλογή λέξεων γιά νά μάθει
χό παιδί νά άρθρώνει σωσχά,
δπως π.χ. ή λέξη «κροχαλίας»).
Ή «Μουσική Προπαιδεία» χοϋ
Νέου ’Ωδείου άποχελεϊχαι σήΓιά τόν κ. Δ. Χωραφά

35 ολόκληρες μέρες (Περίοδος
Β'. άρ. φύλλου 130, 8 Ιουνίου,
σελ. 15) μετά τό κείμενό μου τής
4 Μάη 1980 «Τό... χωράφι τοϋ
Χωραφά»,
ή
«Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία»
δημοσιεύει
άπαντητική επιστολή τοϋ γεν.
διευθυντή τής Λυρικής πού βε
βαιώνει ότι ό σκηνοθέτης τών μο
νόπρακτων τοϋ Ραβέλ Άνρύ
Μπατίς πήρε 4.000 δολάρια εφά
παξ καί όχι 16.000 δολάρια
(4.000 γιά κάθε μιά άπό τις 4
παράστάσεις τους), έπιαυνάπτοντας ατό γράμμα του τό σχετικό
συμβόλαιο. Άκόμη, ό ίδιος δη
λώνει πώς ό ίδιος πληρώνεται
35.000 όρχ. καί δχι 40.000 όρχ.
(δχι Γιάννης, Γιαννάκης!) κατά
παράσταση σά μαέστρος καί μιλά
γιά δική μου εμπάθεια, συσσώ
ρευση άνακριβών ειδήσεων κλπ.
Είλικρινά χαίρομαι γιά τόν
άγνωστο κ. Μπατίς. "Ομως, τί νά
πώ γιά τόν κ. Χωραφά, πού δσο
κι αν επικαλείται τις άμοιβές ξέ
νων μετακαλονμένων μαέστρων
μέ τό ν’ άποοιωπά τό μισθό τον
σάν γενικόν διευθυντή καί τόν
άριθμό τών παραστάσεων πού
διευθύνει κάθε χρόνο, ενισχύει
τρομακτικά τήν εντύπωση ότι μάς
ήλθε εξ ’Εσπερίας, γιά νά πλου
τίσει μέ τή μπαγκέτα του, σ’ επο
χές λιτότητας; Καί πώς ν’ άναφερθώ στήν ψυχολογία του, χω-

μερα άπό 14 χμήμαχα μέ 12 παι
διά καθένα (σύνολο: 168 παιδιά).«,
Τά πρώχα 8 χμήμαχα άρχισαν νά
λειχουργοϋν χό Δεκέμβρη χοϋ
’79, ένώ χά άλλα 6 άρχισαν χό
φεχινό Φλεβάρη (β' έξάμηνο). Σ’
αύχά διδάσκουν 6 δασκάλες πού
μ’ έπί κεφαλής, σάν prima inter
pares χήν κ. Παυλίνα Λιάχσου,
παρακολούθησαν ειδικά σεμινά
ρια κονχά σχή Γερμανίδα μουσικοπαιδαγωγό Ε. Liibke. Καί χά
δίδακχρα είναι πάμφθηνα (890
δρχ. χό μήνα), ένώ χό όποιο υλικό
χρειάζονχαι χά παιδιά διαχίθεχαι
σέ χιμές κόσχους.
Ή διδακχική αΰχή «ένόχηχα»
πρσεχοιμάζει, λοιπόν, χό έμψυχο
ύλικό χοϋ καθαυχύ ωδείου πού
φιλοδοξεί, μέσα σέ 5-10 χρόνια,
νά έχει σχημαχίσει μιά ορχήστρα
νέων. Διευθυνχής σπουδών είναι
δ άκαχαπόνηχος Γιάννης Μάνχακας, ό διευθυνχής χής Πανεπι
στημιακής Χορωδίας πού χόσα
χοϋ χρωστά ή μουσική Θεσσαλο
νίκη. Γιά χήν ώρα σχό νέο
ώδειακό καχάσχημα πού σχεγάζεχαι σέ μιά πολυκαχοικία χής όδού
Τσιμισκή, διδάσκονχαι θεωρηχικά, διεύθυνση ορχήστρας καί
χορωδίας, πιάνο (μέ σκόπιμα
περιορισμένο άριθμό μαθηχών),
κιθάρα καί άπό χά όργανα χής
συμφωνικής όρχήσχρας βιολί,
βιολονχσέλο, όμποε, χρομπόνι καί
κρουσχά. Οί καθηγηχές, σ’ αύχή

χήν πρώχη φάση, είναι οί "Αλκής
Μπαλχάς, Γιάννης Μάνχακας,
Γιάννης Μπαροϋχος, Κάρολος
Τρικολίδης,
Κωνσχ. Βάμβας
(βιολί), Γιώργος Μανώλας (βιολονχσέλο), Δόμνα Εΰνουχίδου
καί Λόλα Τώχσιου (πιάνο), Δημ.
Ίωάννου (κιθάρα), Εύαγγ. Χρισχόπουλος ,(όμποε) καί ’Αλέξαν
δρος Συμεωνίδης (κρουσχά). Φυ
σικά, καχαβάλλεχαι προσπάθεια
ώσχε ή διδασκαλία, δπου είναι
δυναχόν, νά είναι χόσο συγχρονι
σμένη, δσο καί έκείνη χής «Μου
σικής Προπαιδείας». Γιά χήν ώρα
χό Νέο Ωδείο έχει 50 μαθηχές.
Δύσκολο κι άχαρο είναι χό
έργο χοΰ νέου έκπαιδευχικοΰ
ίδρύμαχος σ’ έναν χόπο δπου
ήδη, χδν έπί δεκαεχίες συνχηρηχισμό χής μουσικής παιδείας,
διαδέχεχαι μιά προϊούσα παρα
κμή. Οί άνθρωποι πού, γεμάχοι
άπό χά εΰγενικόχερα ιδανικά,
σύμπηξαν χή μονάδα αύχή, θά
χρειαστεί νά κραχήσουν έπί δε
καεχίες δχι μόνο χήν ομοψυχία
χους, άλλά καί χό σθένος πού
χούς εμψυχώνει σήμερα - δίχως
νά λυγίσουν, δίχως νά κάμουν
παραχωρήσεις, δίχως νά ρίξουν
χό επίπεδο πού εύαγγελίζονχαι.
"Οσο γιά μάς, χί άλλο άπομένει
άπό χό νά χούς σφίξουμε χό χέρι
καί νά χούς εύχηθούμε ολόψυχα
«καλή έπιχυχία»;

ρίς, τουλάχιστον, νά τοϋ επι
στρέφω τή μομφή τής εμπάθειας
καί τής επιπολαιότητας — δέν
κάνω κάν λόγο γιά υποκρισία!
”Εχουμε, λοιπόν, καί λέμε:
1) Ό κ. Δ.Χ. προσποιείται ότι
άγνοεϊ τό γεγονός πώς άπό
12.5.1980 πού «άνέστειλε» τήν
έκδοσή της ή «Πρωινή», στό επι
τελείο τής όποιας είχα τήν τιμή
νά άνήκω, όέν προσφέρω τίς
ύπηρεσίες μου σέ κανένα έντυπο
τοϋ εκδοτικού οργανισμού Τεγοπούλον.
2) Ή ευθιξία του είναι, του
λάχιστον, περίεργη, αν δχι ύπο
πτη. Άπαντά σέ μένα, ένώ πριν
θά έπρεπε ν’ άπαντήσει σέ δημο
σίευμα τής «Ελευθεροτυπίας» τής
22.4.1980 πού έφερε εκείνον σάν
άμειβόμενο μέ τό (πολύ μεγαλύ
τερο τών 40.000 δρχ.!) ποσό τών
4.000 δολαρίων, άνά παράσταση
— πραγματικά ύπερβολικό γιά
όποιον ξέρει τά πράγματα. Δέ
φοβήθηκε μήπως του ειποϋν ότι
διυλίζει τόν κώνωπα καί ότι
άπλώς... έχει άχτι γιά τόν υπο
φαινόμενο;
3) Ισχυρίζεται (όμως μόνο ό
έχων τή μύγα μυγιάζεται!) ότι
κατηγορώ εκείνον γιά Ανταλλα
γές καί λέει πώς ό ίδιος, εδώ καί
4 χρόνια, έχει διευθύνει μόνο μιά
φορά στή Γενεύη. "Ομως τό κεί
μενό μου μιλά περί καλλιτεχνι
κών Ανταλλαγών γενικά, χωρίς
νά εντοπίζει πρόσωπα!

4) Ό κ. X. θυμίζει άκόμη οτι ή
Λυρική «του», έχει 5μελή Καλλι
τεχνική Επιτροπή καί Ιίμελές
Δ.Σ. Καί, μά τήν Αλήθεια, καλά
κάνει νά τό θυμίζει, γιατί ή όλη
διαβλητή πολιτεία του υπαινίσ
σεται κρανγαλέαδχι μόνο τήν ου
σιαστική τους άχρήστευση, άλλά
καί τήν άνυποίρ'ξία σωστού εσω
τερικού κανονισμού λειτουργίας
τοϋ ιδρύματος.
5) Ούτε εγώ, οϋτε ή τότε διεύ
θυνση τής εφημερίδας δημοσιεύ
σαμε Αβασάνιστα τά στοιχεία
αυτά, όπως ισχυρίζεται ό κ.Χ.
Προσωπικά, τά διασταύρωσα
άπό διαφορετικές πηγές, πού μέ
διαβεβαίωσαν γιά τήν άκρίβειά
τους. Προτιμώ όμως νά δεχτώ έν
τιμα τήν άλήθεια τών στοιχείων
πού προσκομίζει ό κ. X., παρά νά
εκθέσω συναδέλφους, παραβαίνοντας, επί πλέον, βασική άρχή
τής δημοσιογραφικής δεοντολο
γίας, πού Απαγορεύει στό δημο
σιογράφο τήν Αποκάλυψη τών
πηγών του. Τώρα, πώς Αντιλαμ
βάνονται τή δεοντολογία αυτή οί
συνάδελφοι τής «Κ.Ε.», οί οποίοι
μήτε κάν φρόντισαν νά έρθουν σέ
επαφή μαζί μου γιά νά μέ ενημε
ρώσουν γιά τήν ύπαρξη τής επι
στολής του κ.Χ., μετά τό κλείσιμο
τής «Πρωινής», αυτό είναι άλλη
ιστορία...

ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Kokapvrâ
Ερασιτεχνική γλωσσολογική έρευνα
τοϋ *Ηλ(α Πετρόκουλου.

Νέα έκδοση μέ έπίμετρο

έπίσης κυκλοφόρησαν:

ΗΛΙΑ ΕΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ:
’Άνθρωποι, Χρόνια, Ζωή.
μετ: ”Αρη Α λεξά νδ ρο υ

®

ΠHT ΚΩΝΣΤΑΝTEA:
Φράνκ Ζάττπα

«

1. Γ. Ε. ΜΠΑΤΛΕΡ:
Είσαγωγή(στήν
τηλεπάθεια.

2. EPIK ΜΕΪΠλ:
Ή άρχαία τέχνη τής
άπόκρυφης θεραπείας.

3. Τ. ΜΑΟΥΜΠΙ ΚΟΛ:
Ό χαρακτήρας σας
άπό τά άστρα.

’Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ
Σόλωνος 94,
τηλ. 36.07.744

Γιώργος Λεωχσάκος
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• Γράμματα πολλά έκκρεμ οϋν
άκόμη λίγη υπομονή,
γιατί ατό τεύχος αύτό ό διάλογος
έχει σάν θέμα του τήν «άντιόιαφήμιση».
Στό τεύχος 151, ό συνεργάτης
μας Διονύσης Σκάλος είχε πα
ρουσιάσει τό μηχανισμό συναλ
λαγής τών ταξιδιωτικών γρα
φείων. Δνό γραφεία πού είχαν
κατονομαστεί, άντέόρασαν αμέ
σως καί μάς έστειλαν τά γράμ
ματα πού άκολουθοϋν. Μαζί μέ
τη δημοσίευσή τους καταχωρούμε
καί τίς Απαντήσεις τού συνεργάτη
μας. Στις σελίδες αυτές υπάρχουν
καί άλλες, σχετικές μέ τή διαφή
μιση, επιστολές.
• ’Α πό τό ταξιδιωτικό γρα
φείο «Λνκούδης ΕΠΕ», πήραμε
τό ακόλουθο γράμμα:
’Αγαπητοί φίλοι τού «ΑΝΤΙ»,
Στό περιοδικό σας μέ τόν άριθμό 151 καί στή στήλη σας
«ΑΝΤΙ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» δημο
σιεύετε άρθρο μέ τούς ύπότιτλους
«Τό συνάλλαγμα καί πώς έξάγεται: ΑΥΣΤΡΙΑΚΑ CHALETS
ΚΑΙ ΓΑΡΓΑΝΤΟΥΕΣ», στό
όποιο μέ άφορμή μιά έπιστολήδιαφήμιση, κάνετε μιά έπίθεση
καί κατά τού Ταξιδιωτικού ’Ορ
γανισμού ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΠΕ πού
ό άρθρογράφος σας, έκτός τών
άλλων, τόν θεωρεί, ούτε λίγο ούτε
πολύ, κανάλι έξαγωγής συναλλά
γματος, μέ μιά προχειρότητα πού
δέν συμπλέει μέ τό περιοδικό
σας.
’Αλλά πρίν καταπιαστεί μέ τό
θέμα, ό άρθρογράφος σας θά
’πρεπε νά ξέρει μερικά πράγματα,
καί μάλιστα:
α. "Οτι δταν λέμε στή διαφήμιση-έπιστολή μας «... στό γραφείο
μας υπάρχει ειδικό τμήμα κρατή
σεων καί πωλήσεων τών Ghalets...» δέν εννοούμε δτι έχουμε
γίνει μεσίτες άγοραφωλησίας
Chalets στήν Αυστρία, όπως ό
φίλος συνεργάτης σας κατά
λαβε... άλλά ότι πουλάμε διαμονή
ή παροχή ύπηρεσιών σ’· αυτά.
Πολύ περισσότερο άφού τό λέει
καί ό τίτλος τής έταιρείας πού
άντιπροσωπεύουμε «PEGO —
Holiday homes rental for Au
stria», πού σημαίνει PEGO - νοίκιασμα σπιτιών διακοπών γία τήν
Αύστρία.
β. "ότι ή διαμονή γιά... ΓΑΡ
ΓΑΝΤΟΥΕΣ στοιχίζει λιγότερο
άπό όποιαδήποτε εκδρομή στό
Λονδίνο ή στό Παρίσι, πού σή
μερα άποτελοΰν πεπατημένη. Καί
γι’ αύτό σάς παραπέμπουμε στό...
διαφημιστικό καί πληροφοριακό
έντυπο πού σάς τό στέλνουμε.
Φαίνεται καθαρά ότι ή συγκεκρι
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μας ξέρουμε πόσα προσφέρει...
καί πόσο κάνει....
Μήπως είναι μεγαλύτερη πολυ
τέλεια γιά τόν έργαζόμενο σή
μερα μιά έκδρομή άπό μιά έγ
χρωμη τηλεόραση ή μήπως τού
προσφέρει λιγότερα άπό άποψη
ούσιαστικής προσφοράς;
Καλή είναι ή κριτική καί μείς
θά τή χειροκροτήσουμε πρώτοι,
άν είναι έποικοδομητική, άλλά
πρέπει νά ξέρουμε καλά καί τό
θέμα πού κριτικάρουμε. ’Αλλιώς
κινδυνεύμε, άν όχι νά χαρακτη
ριστούμε κακόπιστοι, τουλάχι
στον νά φανούμε ότι «διυλίζουμε
τόν κώνωπα καί καταπίνουμε τήν
κάμηλο».
Φιλικά,
Θωμάς Λυκούδης
Γενικός Διευθυντής
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΠΕ.

μένη
έκδρομή-διαμονή,
δέν
προορίζεται γιά ...ΓΑΡΓΑΝΤ0ΥΕΣ, οί όποιοι έχουν τήν δυ
νατότητα νά πάνε μόνοι τους καί
χωρίς τήν συνδρομή μας, άλλά
γιά σάς, γιά μάς καί γιά όλους
τούς έργαζόμενους, έφ’ όσον ή
προσφορά μας έδωσε τήν δυνα
τότητα στόν καθένα νά πάει έκεί
πού, μέχρι χθές έστω, ήταν γιά...
ΓΑΡΓΑΝΤΟΥΕΣ. Τώρα ή «έπικερδέστατη φροντίδα μας», πού
λέει ό συντάκτης σας, είναι τόσο
έπικερδής γιά μάς... ώστε δέν ξε
περνά τριψήφιο άριθμό σέ δρα
χμές γιά τά τρία άτομα συγχρό
νως (στοιχεία στή διάθεσή σας).
γ. "Οτι δέν μπορεί νά γίνει έξαγωγή συναλλάγματος μέ vou • Ό συνεργάτης μας Διονύσης
chers, γιατί τά vouchers δέν είναι Σκάλος άπαντά:
μέσα πληρωμής, ούτε παραστα
Τό θέμα τής ΑΝΤΙ - ΔΙΑΦΗ
τικά όποιασδήποτε χρηματικής
ΜΙΣΗΣ πού προκάλεσε τήν
ή άλλης άξίας, άλλά είναι έντολές
άπάντηση σας, ήταν ή διαρροή
πού έκδίδει κάθε γραφείο- ταξιτού συναλλάγματος μέσω τών τα
δίων στόν άντιπρόσωπό του ή σέ
ξιδιωτικών γραφείων. Ή σχέση
ξενοδοχεία στό έξωτερικό, γιά νά
σας μ’ αύτό, άπόλυτα σαφής καί
προσφέρουν όρισμένες υπηρε
δρισμένη: «Μέ μιά διαφημιστική
σίες.
έπιστολή ό Ταξιδιωτικός ’Οργα
Πέρα άπό τά παραπάνω είναι νισμός ΛΥΚΟΥΔΗΣ Ε.Π.Ε,
άλήθεια ότι ύπάρχουν διατάξεις προτρέπει άδιάκριτα τούς φίλους
πού έπιτρέπουν νά πληρώσει κά του νά έξάγουν συνάλλαγμα».
ποιος στήν Ελλάδα τά χρήματα Τίποτα περισσότερο, τίποτα λι
τής διαμονής του στό έξωτερικό, γότερο. Έτσι, ή εύγενική έπιστολή
κάτω άπό όρισμένες προϋποθέ σας είναι τουλάχιστον άτυχής καί
σεις (π.χ. άγορά άεροπορικού όπωσδήποτε άδικη. ’Ατυχής,
εισιτηρίου). Πλήν όμως, τί θέλει γιατί ή ευθύνη τών ταξιδιωτικών
νά προτείνει ό συντάκτης τού άρ γραφείων στή διαρροή τού συ
θρου, ότι πρέπει νά ληφθούν μέ ναλλάγματος δέν είναι προϊόν
τρα ώστε οί μέσοι καί κατώτεροι, φαντασίωσης ή προχειρότητας,
εισοδηματικά, Έλληνες νά μήν όπως θά διαπιστώσετε, πιστεύω,
ταξιδεύουν; (γιατί αύτοί ταξι στή συνέχεια.
δεύουν μέ τά ταξιδιωτικά πρα
"Αδικη, γιατί δέν φταίω έγώ άν
κτορεία). Γιατί έτσι όπως τό το δέν φρόντισα, όπως γράφετε,·
ποθετεί, δέν πρέπει νά ταξιδεύει πρίν καταπιαστώ μέ τό θέμα νά
κανείς στό έξωτερικό, έφ’ όσον μέ μάθω μερικά πράγματα. Πώς θά
τό συνάλλαγμα πού τού δίνετε
θέλατε νά καταλάβω όταν διαφη
δέν θά μπορούσε ούτε τό εισιτή μίζεται «πωλ*ήσεις Chalets», ότι
ριο νά άγοράσει.
μέ τά δικά σας έλληνικά, έννοεϊται ένοικιάσεις;
Τέλος, θά τελειώσω μέ μιά
Ενδιαφέρον είναι
τό γεγο
άπορία. Γιατί ένόχλησε τόσο
πολύ τόν συντάκτη σας ή διαφη νός ότι ένώ τά Chalets σάς άπομιστική έπιστολή μας πού στάλ δίδουν, όπως ύποστηρίζετε, κέρ
θηκε ιδιωτικά, όπως λέει, καί δέν δος πού «δέν ξεπερνά τριψήφιο
τόν ένόχλησε ή διαφήμιση ή δη άριθμό σέ δραχμές γιά τά τρία
άτομα συγχρόνως» (δηλαδή τό
μοσιευμένη στό ίδιο ΰπ’ άριθμ.
151 τεύχος τού περιοδικού σας, πολύ 333 δρχ. τό άτομο) παρόλα
στή σελίδα 54, μέ τόν τίτλο: αυτά διατηρείτε, όπως πληροφο
«Έσέϊς, έμείς καί ό ήχος»; Κι ρούμαι άπό τή διαφήμισή σας,
έκεί άναφέρεται ότι γίνεται έξυ«ειδικό τμήμα κρατήσεων καί
πηρέτηση μέ φιλική διάθεση.... κι πωλήσεων τών Chalets». Έκτός
έκεί γιά νά άγοραστοϋν τά μηχα κι άν πάλι όταν γράφετε «ειδικό»
νήματα HI-FI βγαίνει συνάλλα δέν έννοεϊτε «ειδικό»...
γμα έξω άπό τόν Έλλαδικό χώρο,
Κατά τά άλλα, συμφωνώ άπό
κι έκεί διαφημίζεται ή έγχρωμη
λυτα μαζί σας ότι πρέπει νά ξέ
τηλεόραση... ή όποία στή χώρα
ρουμε καλά τό θέμα πού «κριτι

κάρουμε», γιατί άλλιώς κινδυ
νεύουμε νά χαρακτηριστούμε κα
κόπιστοι. ’Ασφαλώς, λοιπόν, θά
ξέρετε ότι ή μειωμένη εισροή
τουριστικού συναλλάγματος σέ
σχέση μέ τήν αύξηση τού άριθμού
καί τήν εισοδηματική στάθμη τών
τουριστών είναι ένα πρόβλημα
πού συνδέεται άμεσα καί μέ τά
ταξιδιωτικά γραφεία καί άπασχολεϊ άπό καιρό τώρα τίς άρμόδιες άρχές.
Έχει διαπιστωθεί, μέ άλλα λό
για, ότι έξάγεται συνάλλαγμα είτε
μέ τήν έννοια τής μή εισροής, είτε
μέ τήν έννοια τής άδήλωτης εισ
ροής καί έν συνεχεία λαθραίας
έπανεξαγωγής του. Καί είναι χα
ρακτηριστικό ότι στίς 13 καί 14
Μαΐου - 9 Μαίου δημοσιεύτηκε ή
έπίμαχη ΑΝΤΙ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ οί άρμόδιες ύπηρεσίες τής Τρά
πεζας τής Ελλάδας είχαν τήν
κουβέντα μας! Είναι γνωστή, άλ
λωστε, ή Ιδιαίτερα έπικοδομητική
εύαισθησία τού ύποδιοικητή της
κ. Δράκου στό θέμα αύτό.
Ά ς άποτελέσει, λοιπόν, «όλη
αύτή ή ιστορία» μιά γόνιμη
άφορμή γιά ένα διάλογο άπό τίς
σελίδες τού περιοδικού, καί γιά
κάποιες προτάσεις σχετικά μέ τό
πρόβλημα τής διαρροής τού συ
ναλλάγματος, κάτι πού δέν έχω
κανένα λόγο νά άμφιβάλλω ότι
συμπίπτει καί μέ τίς δικές σας
προθέσεις. Θά περιοριστώ στά
vouchers καί τά κουπόνια τού
φαγητού, άφού σ’ αΰτά άλλωστε
άναφέρθηκα καί στήν ΑΝΤΙΔΙΑΦΗΜΙΣΗ έκείνη.
1. Τό γεγονός ότι έχουν δι
καίωμα νά τά χρησιμοποιήσουν
μόνον όσοι ταξιδεύουν μέ άεροπλάνο, άποτελεϊ μιά άνιση καί
άντισυνταγματική μεταχείριση.
2. Τό γεγονός ότι ή άξια τών
vouchers, πού δικαιούται κάθε
ταξιδιώτης καθορίζεται σάν ή
διαφορά τής τιμής τού έκδρομικοϋ εισιτηρίου άπό τήν τιμή τού
εισιτηρίου τής a θέσης καί όχι
άπό τήν τιμή τού εισιτηρίου τής
τουριστικής θέσης, άποτελεϊ ένα
άνεξήγητο (έπιεικώς) «χουβαρνταλίκι» τής Νομισματικής Ε π ι
τροπής.
3. Τό γεγονός άκόμα ότι τά
ταξιδιωτικά γραφεία έχουν τόσο άνεξέλεγκτα - τή δυνατό
τητα νά χορηγούν σέ κάποιο
«φίλο» πελάτη τους περισσότερα
vouchers άπό όσα δικαιούται,
άφού οί άρμόδιες ύπηρεσίες είναι
άντικειμενικά δύσκολο νά άσκήσουν
έναν
άποτελεσματικό ι
έλεγχο, θά άρκούσε καί μόνο γιά
τήν κατάργησή τους.
4. Τά vouchers καί τά κουπό
νια φαγητού ίσοδυναμούν μέ

συνάλλαγμα. Είναι, λοιπόν, θε
μιτό νά άποτελούν μέσο κερδο^
σκοπίας; Θά άναφερθώ στό ίδιο
παράδειγμα έκείνης τής ΑΝΤΙΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ.
Δέν
είναι
άσφαλώς τό μόνο: Τό ταξιδιω
τικό γραφείο ΓΚΙΝΗΣ Ε.Π.Ε,
πούλησε στις 17.4.1980 σέ κά
ποιο πελάτη του, κουπόνια φαγη
τού τής 1 άγγλικής λίρας πρός
100 δρχ. (άρ. άπ. 14363), όταν
την ϊδια μέρα ή λίρα πουλιόταν
95 δρχ.
Μιά μικρή λεπτομέρεια έδώ
δέν στερείται σημασίας: Τό γρα
φείο άναγνωρίζει στους πελάτες
του χή δυνατότητα νά έπιστρέφουν καί νά έξαργυρώνουν ώς τό
1/3 τών κουπονιών πού άγόρασαν καί δέν χρησιμοποίησαν.
"Ετσι, ό πελάτης του, δπως ήταν
φυσικό, δέν είχε κανένα λόγο νά
μήν άγοράσει περισσότερα κου
πόνια άπό δσα τελικά χρησιμο
ποίησε. Πράγματι, στίς 15.5.1980
έπέστρεψε δσα περίσσεψαν πρός
100 δρχ. (άρ. άπ. 19629), δταν
δμως τήν ϊδια μέρα ή λίρα που
λιόταν 100,5 δρχ. καί τό γραφείο
πουλούσε πιά τά ϊδια κουπόνια
πρός 105 δρχ.
Πέρα άπό τό γεγονός δτι τό
κέρδος αύτό είναι έντελώς Αδι
καιολόγητο, ή άμέλεια τής Νομι
σματικής ’Επιτροπής νά καθορί
σει πόσο μπορεί νά πουλιέται ένα
voucher/κουπόνι
άποτελεϊ,
μεταξύ τών άλλων, καί ένα πρώ
της τάξεως κερδοσκοπικό κίνη
τρο γιά... «κακές πράξεις».
Σχετικά τώρα μέ τήν άπορία
σας, γιατί μέ ένόχλησαν τά Cha
lets καί όχι οί έγχρωμες τηλεορά-/
σεις. Είναι τό ϊδιο πράγμα δ γάι
δαρος κι ή γλάστρα, έπειδή Αρχί
ζουν κι οί δύο άπό γάμα; Πάντως
ή στήλη αύτή είναι στή διάθεσή
σας γιά δποιαδήποτε ΑΝΤΙ
ΔΙ ΑΦΗΜΙΣΗ θά θέλατε νά πα
ρουσιάσετε έπώνυμα.
Μετά άπό δσα διαβάσατε, έλπίζουμε τά κουνούπια νά σάς
φανούν, δπως καί σέ μάς, καμή
λες. Καί πάντως, έχω πάντα
έτοιμη τή βαλίτσα μου νά άναχωρήσω πρός συνάντησή τους. Δέν
έχετε παρά νά μού προσφέρετε...
τό εισιτήριο.•

• Άπό τό ταξιδιωτικό γρα
φείο Ginis Vacances, πήραμε τήν
άπάντηση πού ακολουθεί:
’Αγαπητέ κ. Διευθυντά,
Μέ δικαιολογημένη έκπληξη
καί άπογοήτευση, διάβασα τήν
σελίδα σας ΑΝΤΙ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
τού συνεργάτου σας Δ. Σκάλου,
στό φύλλο σας τής 9ης Μαΐου
1980.

Έκπληξη, γιατί ό συνεργάτης προγράμματά μας έχουν μόνο
πρωινό. Θά μπορούσαμε, βε
άποδείχτηκε τουλάχιστον ^ασοπληροφορημένος (δηλαδή χειρό βαίως, νά έξασφαλίζαμε καί τά
δύο άλλα φαγητά μέσα στό πρό
τερα άπό άπληροφόρητος) καί
μόνο μέ τά γραφόμενά του, τά γραμμα, άλλά μέ ύποχρεωτική
όποια γίνονται άσυγχώρητα έπι- πληρωμή «menu» «φάει δέν
φάει» δ ταξιδιώτης, πού δέν
πόλαια, δταν χειρίζονται ένα λε
πτό θέμα πού λέγεται συνάλλα συμφέρει, κυρίως τόν ταξιδιώτη,
γμα καί ένα ταξιδιωτικό γραφείο, καί οικονομικά καί πρακτικά. Ή
μέ φήμη τουλάχιστον συνεπείας «έκλεκτή πελατεία» τού συνεργά
καί σωστής δουλειάς, στό όποιο του σας, δυστυχώς κατά 60-80%
έργάζονται 40 άνθρωποι. ’Αλλά (άνάλογα μέ τήν περίοδο), είναι
άρρωστοι καί συνοδοί πού πάνε
άς πάμε στά στοιχεία:
1.
Τά vouchers δέν άποτελούν γιά τήν τελευταία τους έλπίδα
«σκοτεινό τρόπο έξαγωγής συ στό Λονδίνο. Τό ύπόλοιπο ποσο
ναλλάγματος», ούτε είναι παρά στό, είναι γονείς φοιτητών καί
νομα. Τά γραφεία πού όργανώ- τουρίστες.
3.
Ά πό τά στοιχεία πού
νουν έκδρομές, δέν «ζητούν καί
παραθέτει ό συνεργάτης σας,
παίρνουν» δλα τά vouchers πού
φαίνεται, δτι γιά δικαίωμα άγοδικαιούνται γιά κάθε έκδρομέα,
ράς φαγητού 1 λίρας, έπιβαρύάλλά τηρούν τήν πιό κάτω διαδι
νουμε τόν ταξιδιώτη συνολικά
κασία:
α) Πληρώνουν βάσει τιμολο 5% γιά λογιστικά έξοδα, έκτύγίων τών ξενοδοχείων ή ταξιδιω πωση τών κουπονιών καί γιά κά
ποια προστασία άπό τίς καθημε
τικών γραφείων τού έξωτερικοΰ,
ρινές άνατιμήσεις τού συναλλά
μέ συγκεκριμένα ονόματα καί
γματος. Ποιος θά μπορούσε νά τό
ήμερομηνίες παραμονής.
β) Δέν εισπράττουμε ούτε έδώ, χαρακτηρίσει αύτό «καπέλο»;
Τά κουπόνια δέν άποτελούν
ούτε στό έξωτερικό, συνάλλαγμα,
άλλά πληρώνουμε τίς έδώ ’Αερο ένα συγκεκριμένο γεύμα ή φα
πορικές Εταιρίες καί παίρνουμε γητό, άλλά άξία 1 λίρας τό κα
μιά άπόδειξη / έντολή, πού λέγε θένα καί ό ταξιδιώτης πληρώνει
ται MCO ή tour order γιά δλο τό τόν λογαριασμό τού φαγητού πού
γκρούπ, καί έκεϊνες μέσω Τραπέ- διάλεξε. 'Οπωσδήποτε, δίδονται
ζης τής Ελλάδος, στέλνουν τά σέ περιοσμένο άριθμό, μέχρι τού
χρήματα (πάλι έναντι τιμολο ποσού καλύψεως 2 γευμάτων
γίων), στά ξενοδοχεία ή τούς κατ’ άτομο, δεδομένου δτι δέν
πράκτορες πού προσέφεραν τίς μπορεί νά τά χρησιμοποιήσει
ύπηρεσίες τους (διαμονή, ξενα παρά μόνο στό συγκεκριμένο ξε
νοδοχείο καί δέν είναι δυνατόν
γήσεις, μεταφορές κλπ.).
. γ) Αύτό γίνεται μόνο γιά νά έξαργυρωθοΰν στό έξωτερικό.
δσους ταξιδεύουν άεροπορικώς Ό σα κουπόνια δέν χρησιμοποιή
μέ ειδικά φθηνά εισιτήρια IT σει, τά έπιστρέφει καί παίρνει
(Ίνκλούσιβ Τούρς) καί μόνο γιά
ποσό πού ύπολογίζεται ώς έξής:
π.χ. κανονικό εισιτήριο
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άκέραια τά χρήματα πού έδωσε
εισιτήριο IT
12.000
κατά κουπόνι, χωρίς, ούτε έκεϊΔιαφορά
8.000
νος ούτε τό δημόσιο, νά χάνει,
Αύτή ή διαφορά, μπορεί σάν
μάξιμουμ νά έξαχθεί σέ συνάλλα δπως γίνεται στήν περίπτωση πού
γμα άπό τήν άεροπορική έταιρία τό φαγητό είναι ύποχρεωτικά
«κλεισμένο».
μέ τήν όποια ταξιδεύει τό
Επειδή πιστεύω γενικά στήν
γκρούπ, γιά νά πληρωθούν οί
άγνότητα τών άνθρώπων πού έρύπηρεσίες πού θά έχουν οί έκδρομεϊς. Τσης άξίας μέ τήν δια γάζονται στό περιοδικό σας, θά
φορά αύτή, τό μάξιμουμ είναι καί καταλάβετε καί γιατί άπογοητεύοί παρεχόμενες άξιες. Ό λόγος τηκα άπό τά γραφόμενα τού συ
πού δίδεται αύτό τό δικαίωμα νεργάτη σας,
Ό δημοσιογράφος, καί μάλι
τής έξαγωγής, είναι, γιατί δημιουργεΐται μειωμένη πληρωμή σέ στα ό δημοκρατικός, δέν πρέπει
συνάλλαγμα γιά τό ειδικό (IT) νά χρησιμοποιεί ποτέ τή δύναμη
εισιτήριο καί άκριβώς αύτή ή τής δημοσιότητας άβασάνιστα, άν
διαφορά έξάγεται σάν μάξιμουμ. δχι αύθαίρετα. Διαφορετικά, τό
Στίς πιό ζητούμενες έκδρομές λειτούργημα χάνει τήν όμορφιά,
(Αονδίνο, Παρίσι), συνήθως τόν σκοπό καί τόν σεβασμό, πού
έξάγεται λιγότερο άπό τή μισή ό ύπογράφων πιστεύει δτι πρέπει
διαφορά, λόγω μικρής παραμο νά έχει.
’Επειδή τό θέμα πού έθιξε ό
νής.
2.
Τά φαγητά είναι μέσα στίς συνεργάτης σας είναι πολύ λεπτό
καί, δπως βλέπετε, κάθε άλλο
παρεχόμενες ύπηρεσίες.
Τά κουπόνια φαγητού, δίδον παρά άξίζουμε άντιδιαφημίσεως
ται μόνο γιά Παρίσι καί Λονδίνο κατά τέτοιον έπικίνδυνο τρόπο,
καί δέν δίδονται σέ «έκλεκτή πε παρακαλώ νά δημοσιεύσετε αύτή
λατεία», άλλά σέ δσους θέλουν τήν άπάντηση μέ τήν άνάλογη
άπό τούς ταξιδιώτες μας, γιατί τά άποκατάστασή μας μετά τήν

διευκρίνηση τής πραγματικότη
τας, τήν όποια προφανώς ό συ
νεργάτης σας άγνοούσε.
Μέ έκτίμηση
Ginis Vacances
Σπύρος Γκίνης
Διευθυντής
’Αθήνα, 17.5.80
• Ό συνεργάτης μας Διονύσης
Σκάλος άπαντά:
’Ελπίζω νά διαπιστώσατε,δια
βάζοντας τήν άπάντηση μου στον
κ. Λυκούδη, δτι ή σχέση ταξιδιω
τικών γραφείων καί διαρροής
συναλλάγματος δέν είναι προϊόν
«αύθαιρεσίας»,
άλλά
ένα
ΥΠΑΡΚΤΟ
πρόβλημα
πού
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ τίς άρμόδιες άρχές·
Καί έλπίζω νά διαπιστώσατε
δτι τά VOUCHERS καί τά κου
πόνια, συνδέονται μέ πολύ πιό
ούσιαστικές παρατυπίες, άπό τό
άσχετο μέ τό θέμα μας, πλήθος
λεπτομερειών καί άνακριβειών
(έκτύπωση κουπονιών, προστα
σία άπό τίς άνατιμήσεις τού συ
ναλλάγματος κλπ.) πού παραθέ
τετε. Έτσι, προσπαθείτε νά τίς
άποσιωπήσετε.

Ψ

Θά έπαναλάβω καί σέ σάς δτι
ή άνάμειξη τού γραφείου σας στό
θέμα έκείνης τής ΑΝΤΙ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ήταν καί ΣΑΦΗΣ καί
ΟΡΙΣΜΕΝΗ. Δημοσιεύσαμε μιά
άπόδειξη πού ΕΣΕΙΣ έκδώσατε,
μέ μιά λεζάντα πού περιέγραφε
άκριβώς καί άποκλειστικά τήν

Η

Μ

Ι Σ

Η

πράξη πού ΕΣΕΙΣ ύπαγορευσατε
στόν πελάτη σας (πουλήσατε ένα
κουπόνι άξίας 1 άγγλικής λίρας...
τόσο). Τίποτα περισσότερο, άλλά
καί τίποτα λιγότερο.
Ά ν τώρα τό γεγονός αύτό καί
μόνο άποτελεϊ δυσφήμιση γιά τό
γραφείο σας, δέν έχετε παρά....
νά πουλάτε τά κουπόνια σας στήν
κανονική τους τιμή. Ή προμή
θεια, άλλωστε, πού παίρνετε άπό
κάθε κουπόνι - δέν γράφετε τί
ποτα γι’ αύτήν - καί τά έξοδα
καλύπτει καί κέρδος άφήνει...
Κατά τά άλλα, οί άπόψεις σας
περί δημοσιογραφίας είναι πολύ
ενδιαφέρουσες. Καί έλπίζω νά
μήν τίς ξεχάσετε μπροστά στήν
έπόμενη
«δημοσιογραφική
έρευνα» στό έπόμενο άφιέρωμα
στίς διακοπές καί τά ταξίδια, πού
θά κληθείτε νά πληρώσετε.
Εκτός κι άν βρίσκετε τό
«σκοπό», τήν «όμορφιά» καί τό
«σεβασμό» πού ζητάτε άπό τό
«λειτούργημα», στίς πληρωμένες
- άπό έσάς καί τούς συναδέλφους
σας - καταχωρήσεις πού «δημο
κρατικοί» δημοσιογράφοι έχουν
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τήν πειστικότητάς σας, μέ ειλι πολιτική σας θέση, άλλά άναγκάκρίνεια νά τό μετονομάσετε άντιζομαι νά καταφύγιο σέ σάς γιατί
φάσεις.
δλως άνεξήγητα, καμιά έφημεΣάς παρακαλώ νά δημοσιευθεί ρίδα δέ δέχτηκε νά δημοσιεύσει
τό γράμμα μου.
τίς άπόψεις μου, καίτοι, όπως
Ευχαριστώ, μπορεί κανείς νά διαπιστώσει, τίς
Μανώλης Τσιτσιρίδης διατυπώνω μέ μετριοπαθή καί
ΚΑΙ ΤΟ «ΑΝΤΙ»;
φοιτητής ήπιο τρόπο.
Σ.Σ. ’Α ντιφάσεις έχουμε, βέ ’Αξιότιμε κύριε Διευθυντά.
• Ό φοιτητής Ν. Τσιτσιριόης,
Είναι πράγματι μεγάλες οί στι
θεωρεί δτι περιπίπτουμε σέ αντι βαια, δλοι. Πώς νά τίς άποφύγμές πού ζεϊ τό έθνος, όπως εύ
γουμε,
ζώντας
τήν
«τελευταία
φάσεις:
φάση τής κρίσης τον καπιταλι στοχα καί επάξια δηλώνουν τά
σμού»; Απλώς προσπαθούμε, μέ μέσα επικοινωνίας.
’Αγαπητό ’Αντί,
Θριαμβευτική καί δίκαιη, άν
Τυχαίνει νά είμαι τακτικός τή βοήθεια καί τών άναγνωστών
καί καθυστερημένη, άφού εμείς
μας,
νά
τίς
ζοϋμε
μέ
τή
μεγαλύ
άναγνώστης σου καί παρακολου
πρώτοι δώσαμε τά φώτα τού πο
τερη δυνατή συνέπεια σέ δσα πι
θώντας τήν προσπάθεια τών τε
λιτισμού, ή είσοδός μας στήν
στεύουμε, καί μέ τή μεγαλύτερη
λευταίων τευχών σου γιά μιά
Ε.Ο.Κ. πού τόσα όφέλη θά ’χει
δυνατή
διαύγεια
γύρω
άπό
δσα
άντι-παρουσίαση (άντιπροβολή)
άμοιβαία
καί γιά μάς καί γιά
συμβαίνουν.
τής διαφήμισης, δέν μου μένει
τούς
Ευρωπαίους,
πλήρης άποΤό 95% τών διαφημίσεων τού
παρά νά σέ συγχαρώ. Χρησιμό
κατάστασις τής κοινοβουλευτικής
ΑΝΤΙ αφορούν έντυπα: βιβλία
τερη, όμως, νομίζω άπό τά συγ
καί περιοδικά. Διαφημίζουμε δημοκρατίας μέ μιά κυβέρνηση
χαρητήρια θά ήταν μιά σωστή
τής μετριοπαθούς δεξιάς, καί μιά
κάθε έντυπο, πού θέλει νά δια
κριτική πάνω σ’ αυτή τή δουλειά.
φημιστεί άπό τίς στήλες μας, άντιπολίτευση ψύχραιμη, ήπια
Θά βοηθούσει τό άνέβασμα,
καί δημιουργική στόν κοινοβου
γιατί πιστεύουμε πώς δέν έχουμε
άκόμα παραπάνω, τής ποιότητας
τό δικαίωμα νά λογοκρίνουμε λευτικό της έλεγχο, καί τής άκρας
του «ΑΝΤΙ», πράγματα άλλωστε
άριστεράς άκόμη συμμορφούμετούς άΐ’αγνώστες μας. Βέβαια, οί
πού ίσχυρίζεσθε καί έσεϊς σέ
νης στό κλίμα τών καιρών.
Ισχυρισμοί
πού
χρησιμοποιεί
ό
πολλά τεύχη (ιδίως τά παλιά,
Καί στόν πρόεδρο τής δημο
κάθε διαφημιζόμενος είναι απο
όπου υπήρχε μικρότερη κυκλο
κλειστικά δική του υπόθεση. Καί κρατίας τόν μεγάλο παγκόσμιας
φορία).
ή ύπαρξη διαφήμισης ή άκόμα κλήσης πολιτικό άνδρα κ. Κ.
Ό συνεργάτης σας Δ. Σκάλος
καί συνεργασίας, δέν μάς εμποδί ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, πού στά στικαί οΐ άναγνώστες καταπιάνον
ζει νά κρίνουμε τό ίδιο έντυπο, οαρά του χέρια θά οδηγήσει τήν
ται μέ πολυποίκιλλες διαφημί
δταν νομίζουμε πώς μιά παρέμ Ελλάδα καί τήν ΚΥΠΡΟ, στήν
σεις. ’Εγώ δέν θά πάω μακριά.
βαση επιβάλλεται. Πλήθος δεί ευμάρεια καί τήν εθνική άνεξαρΘά γυρίσω στην προηγούμενη,
γματα αυτής τής συμπεριφοράς τησία.
άκριβώς, σελίδα τού «ΑΝΤΙ» (τχ.
θά βρείτε στά τελευταία μας
Σάν Έλληνας άξιωματικός καί
145, 15.2.80) άπό αυτή πού κάνει:
τεύχη.
πολίτης,· συμβάλλοντας καί έγώ
τήν άντι-όιαφήμιση. Σέ δλοσέΤώρα, γιατί δέν άρνούμαστε
λιδη λεζάντα βλέπουμε (Τό κάθε διαφήμιση; "Οπως λέτε κι στό μεγαλείο τής ΝΕΑΣ ΔΗΜΟ
ΒΗΜΑ, γι’ αύτόν πού σκέφτεται έσεϊς «... δέν βγαίνουμε». Κι άν ΚΡΑΤΙΑΣ πού ξεπηδά μέσα άπό
τό δράμα τού συμμοριτοπολέμου
ελεύθερα). Ίσως δέν θά ’πρεπε
αυξήσουμε τήν τιμή μας - που καί τά ερείπια τής χούντας, καί
νά πώ τίποτα άλλο (κατά μείζονα
τήν κρατάμε σταθερή μέ πολλές
λόγο σ έ σ ά ς). Αυτό τό «έλεύ- » θυσίες, ένώ πολλά άλλα ανάλογα πού θά ζήσει στό πείσμα ολίγων
άναρχικών, καί διαφόρων κοινω
θερα» είναι μιά τραγική είρωνία.
Μιά είρωνία στόν έλληνικό λαό; έντυπα έχουν διπλασιάσει τήν νικών άποβρασμάτων, παρακαλώ
τιμή πώλησης - τότε θά χάσουμε δημόσια τόν άλλον άδάμαντα τής
πού τόσα χρόνια τό συγκρότημα
(τό περιβόητο συγκρότημα) τού' άναγνώστες, όπως μάς έχουν δεί πολιτικής μας ζωής, τόν κ.
ξει σχετικές έρευνες. Κι επομένως ΤΣΑΤΣΟ, τόν στυλοβάτη καί άρχειραγωγεί τή σκέψη, τόν όδηγεί
θά χάσουμε δυνατότητες διάδο χιτέκτονα τής μεταπολιτευτικής
στά κανάλια πού θέλει μέ τίς
σης
τών ιδεών στις όποιες πι μας σταθερότητας, πού μαζί καί
κατασκευασμένες ειδήσεις, χάριν
στεύουμε.
μέ τούς άλλους εκπροσώπους τού
τής δικής του. σκοπιμότητας. Βέ
πολιτικού μας κόσμου έπί τεσσα
βαια, ό Λαμπράκης ισχυρίζεται,
ρακονταετίαν καί πλέον άγωνίστή διαφήμιση τής έφημερίδας
ζοντας γιά τά δίκαια τού Ελλη
του, τό άντίθετο. Πόσο, όμως, εί-·
νικού λαού, νά παραμείνει έπί
ναι πειστικός καί έσεϊς•* τί
τρίμηνον έπί τό πλευράν τού νέου
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ; Καί μάλιστα,
προέδρου, γιά νά τόν ένημερώσει
δταν δέν σάς διαφεύγει (στό ίδιο
έπαρκώς γιά τά διάφορα ΰψίστης
τεύχος) ό ρόλος τού άνάλσγου
σημασίας ’Εθνικά θέματα πού έπί
γερμανικού
συγκροτήματος
πενταετία έχειρίζετο.
«Σπρίγκερ» ή καί άκόμα τής δι- ·
Γνωρίζω ότι δίκαια άνυπομοκής μας «Βραδυνής».
νεί νά έντρυφήσει καί πάλιν εις
Θά φέρετε, ίσως, τό επιχείρημα
τήν φιλοσοφίαν καί τήν ιστορίαν,
«Άν δέν βάλλουμε διαφημίσεις,
καί ότι οί φιλόξενες άκρογιαλιές
δέν βγαίνουμε κλπ.».
τής γαλανόλευκης πατρίδος μας,
«Λοιπόν, βάζετε διαφημίσεις,
θά είναι μιά δίκαιη έπιβράβευση
άλλά κρατάτε, τουλάχιστον, τά
τών τόσων μόχθων του, άλλά επι
προσχήματα- νά τίς βάζετε δια
τρέψτε μου κύριε πρόεδρε - τρεις
κριτικά.
ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Ο κ. ΤΣΑΤΣΟΣ μήνες άκόμη —καί ύστερα άνάΈγώ, προσωπικά, θά προτι
παυση.
• Α πό τόν έφεδρο έξιωματικό
μούσα νά κάνατε τήν άνάλογη
Πιστεύοντας ότι θά τύχω τής
εν
άποστρατεία
κ.
Τάσσο
Φαληαύξηση στην τιμή τού περιοδι
δέουσας προσοχής.
κού, π.χ., 5 δρχ. επιπλέον, άπό τό ρέα, ή άκόλονθη έκκληση:
νά βάζετε διαφημίσεις ή στή χει
Τ. ΦΑΛΗΡΕΑΣ
’Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,
ρότερη περίπτωση, διατηρώντας
Δέν καταλαβαίνω άκριβώς τήν
έ. ά. έ. ά.
μεταμφιέσει σέ άξιόπιστες δημο
σιογραφικές έρευνες. (Τελευταίο
παράδειγμα: ΕΠΙΚΑΙΡΑ, τχ.
618, κάτω άπό τόν τίτλο «Καλο
καίρι '80»).
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— αντί—
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Αθήνα 601
Τηλ: 732.713-732.819.
• 'Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131, 'Αθήνα 601.
• 'Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΤΡΥΦΩΝ ΛΥΓΟ ΥΡΑΣ
Βασ. Αλεξάνδρου 26. Περιστέρι
• Καλλιτεχνική έπιμέλεια:
ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
• Μοντάζ:
Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ
• 'Υπεύθυνος Διαφημίσεων:
ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
• Φωτοστοιχειοθεσία:
..ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ·· ΕΠΕ
Υμηττού 219
Τηλ. 75.16.333
• 'Αναπαραγωγή φίλμς:
Ίωάννου - Τσούπρος καί Σία
Δερβενίων 9, τηλ. 3604812
• 'Εκτύπωση:
Έργοστ. Γραφικών Τεχνών
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ίασίου
5,
Περιστέρι.
Τηλ.
57.22.201.

• Κάθε ένυπόγραφο άρθρο έκφράζει τήν προσωπική άποψη τού
συγγραφέα του.
'
• Χειρόγραφα δέν έπιστρέφονται.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
'Εσωτερικού
Έ ξα μ . 320 δρχ. - 'Ετήσια 640
'Ετήσια 'Οργανισμών,
Τραπεζών, κλπ: 1.500 δρχ.
Γιά φοιτητές έκπτωση 15%

Εξωτερικού
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:
έξάμηνη: ......................άπλή δολ. 15
»
άεροπ. δολ. 17
έτήσια: ...........................άπλή δολ. 30
»
άεροπ. δολ. 34
Η.Π.Α. - Καναδάς - Άν. ΆσΙα: '
έξάμηνη: ......................άπλή δολ. 15
άεροπ. δολ. 22
έτήσια: ...........................άπλή δολ. 30
»'
άεροπ. δολ. 44
Αυστραλία - Ωκεανία:
έξάμηνη: ......................άπλή δολ. 15
»
.........., . .άεροπ. δολ. 30
έτήσια: ...........................άπλή δολ. 30
»
άεροπ. δολ. 60
• Εμβάσματα, έπιταγές:
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημρχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
• ΤΙΜΗ ΤΕΥ Χ Ο Υ Σ: δρχ. 25 .
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ : ΤΙΜΗ δρχ. 40

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
• γιά τά βιβλιοπωλεία
της 'Αθήνας:
Στά γραφεία τοϋ -ΑΝΤΙ»
Δημοχάρους 60, τηλ: 732-713
• γιά τά βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας:
Βιβλιοπωλείο
Μ .Κο τζιά κα Ι Σία Ο .Ε.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη

«ΔΑΦΝΗ» — «ΤΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»
Μία πρώτη κριτική παρουσίαση ένός βιβλίου πού — μέσα άπό ένθουσιασμούς καί
άρνήσεις των χιλιάδων αναγνωστών του — προχωρεί αισίως στην πέμπτη του έκδοση.
Του ΑΤΡΕΟΝ
στήν άτεγκτη όργάνωση τής κοινωνίας τών διακρίσεων
καί τών έπίπλαστων κανόνων ήθικής καί, « τέμ ν ο ν τ α ς
μ ύ θ ο υ ς σ ύ μ π α ν τ ο ς κόσ μ ου», θά πάρουν στά χέρια
τους τό παρόν καί τό μέλλον καί θ ’ άπλώσουν τήν
έλευθερία τους διαχρονικά.
*Η Δάφνη, ή κεντρική ήρωϊδα, είν ’ ëva πλάσμα
εύθραστο έξωτερικά, τσακισμένο άπό τίς άντιξοότητες,
καρκινόβλητο άπό πλήθος κακοήθεις όγκους πού σχη
ματίστηκαν μέσα στόν κόσμο όπου ζεΐ. ’Απορρίπτει ή
Δάφνη — καί οί φίλοι της — κάθε συμβιβασμό μέ τόν
Παύλο, άρνεϊται νά δεχτεί τήν κυριαρχία τού Παύλου,
(τού σύμβολου τών πολυεθνικών μεγαλοεπιχειρηματιών, πού φιλοδοξούν νά γίνουν «Πρόεδροι» τού κόσμου
μας). Μέχρι τό τέλος άντιστέκεται στίς πιέσεις καί σ ’
δλων τών μορφών τίς καταπιέσεις. Καί τό τέλος θάρθει
σκληρό καί άνελέητο χωρίς «τίποτα τό πομπώδες ή
κραυγαλέο», δμως. Είναι ëva τέλος έλπιδοφόρο μέσα
Τό βιβλίο αύτό σημείωσε ώς τώρα άπό τό 1976, τέσσερις
στήν σκληρότητά του. Ή Δάφνη μπορεί νά πεθαίνει, μά
άπανωτές έκδόσεις, πού οί δύο τους έγιναν μέσα στό
στό χέρι της κρατάει τόν αύλό κι ή τελευταία της
1980, ένώ κυκλοφορεί τώρα ή πέμπτη του έκδοση. Στήν
Κραυγή (άφοΰ έχει δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις νά
έκδοση αύτή, άπό τό πολυσέλιδο δοκίμιο «Η ΠΡΟΟ
συνεχιστεί ό άγώνας γιά τήν άντιαυταρχική παιδεία)
ΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟ
είναι, «θάρρος παιδάκια».
ΒΛΗΜΑ», πού προτασσόταν τού θεατρικού έργου,
εμεινε μόνον τό «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ». Τό
'Ένα θεατρικό έργο πού περισσότερο διαβάζεται καί
άπελευθερωτικό θέατρο πού προτείνει ό ΑΤΡΕΟΝ
«βλέπεται» μέσ’ ά π ’ τό κείμενο, παρά παίζεται — ή
συνδέεται άμεσα μέ τήν ΑΝΤΙΑΥΤΑΡΧΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
καλύτερα πού παίζεται μέσα μας, καθώς οί έννοιες πού
καί τήν έξειδικευμένη γνώση γιά τήν άνθρώπινη ύπαρξη
μάς μεταφέρει είναι μιά άδιάκοπη παρακίνηση γιά τή
καί είναι μιά όλότελα δική του έπινόηση πού δέν πρέπει
συμμετοχή μας στό «μεγάλο παιχνίδι» πού διεξάγεται
νά συγχέουμε μέ τό «άπελευθερωμένο» θέατρο, έτσι
γύρω μας. Τά δρώμενα πάνω στή σκηνή (πού ίσως νά
δπως τό ξέραμε ώς τώρα μέσ ’ άπό τόν ’Ιονέσκο καί τόν
μήν ύπάρχει κάν, πού τήν φανταζόμαστε σάν κάτι άλλο
Μπέκετ καί άλλους πού έπιδίωξαν μονάχα τήν άλλαγή,
πέρ’ άπό τά γνωστά μας θεατρικά δοσμένα) δέν είναι
τήν «άπελευθέρωση» τού θεάτρου άπό τίς τυπικές,
μόνον πράξη, άλλά καί διάλογος φιλοσοφικός καί
σκηνικές δεσμεύσεις του. ’Εδώ ό ΑΤΡΕΟΝ μάς δίνει
συνάμα πραγματικός. Μιά άνάπτυξη καταστάσεων τέ
νέα διάσταση τής άνθρώπινης πιά έλευθερίας μέσ’ ά π ’
τοια πού μάς κάνει ν ’ άφυπνίσουμε τόν έγκέφαλό μας,
τό θέατρο, μέ τήν άμεση συμμετοχή τού θεατή στά
δσο καί άν κουρασμένος ή φιμωμένος είναι, πού μάς
δρώμενα. Πάνω στή σκηνή μάς παρουσιάζει μιά έσωτεκάνει νά τόν «όργανώσουμε» καί νά σκεφτοΰμε. Καί μιά
ρική δράση, αύτή πού συμβαίνει μέσα μας όταν άρχίάλλη διάσταση θεάτρου, μέσω τής ά ρ μ ο νιιο ή ς Ικ α ν ο 
ζουμε νά σκεφτόμαστε πάνω στά κοινωνικό - πολίτικο π ο ίη σ η ς τώ ν β α σ ικ ώ ν ά ν α γ κ ώ ν τού ά ν θ ρ ώ π ο υ ,
πολιτιστικά μας προβλήματα.
ίκανοποίησης τέτοιας πού θ ’ άποσποΰσε τόν άνθρωπο
άπό τήν έμπορευματικοποιημένη διασκέδαση πού προσ
Τά σύμβολα πού προβάλλουν μέσ’ ά π ’ τά πρόσωπα
φέρει τό κατεστημένο. Αύτός είναι δλος κι δλος ό
είναι πανανθρώπινα καί διεθνικά, δπως καί τά προβλή
στόχος τού έργου: ή όργάνωση τής σκέψης, ή διαλεκτι
ματα τού άνθρώπου δέν έχουν πατρίδα — ή άνάγκη γιά
κή, ή (διά τ ή ς έ ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν η ς γ ν ώ σ η ς τού άνθ ρώέλευθερία, γιά σωστή μόρφωση, γιά άνεμπόδιστη σκέ
που) σωστή μας άντίσταση στήν πολύπλευρη καταπίε
ψη — είναι πανανθρώπινα. Καί τό μήνυμα τού έργου
ση πού άσκεΐται πάνω μας. Λίγο ζσως ποΰν μερικοί. Κι
βγαίνει ξεκάθαρο: «ΤΗρθαν τά χρόνια καί φωνάζουν νά
όμως πόσο άδικο έχουν θά τό διαπιστώσουν διαβάζον
όργανώσεις τό μυαλό σου». Μέ τήν όργάνωση τού
τας τό βιβλίο.
μυαλού τους οί προοδευτικοί άνθρωποι, θ ’ άντιταχθοΰν
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ

"Ενα «παράξενο» βιβλίο, — τόσο τά είσαγωγικά, όσο
καί τό έπίθετο δέν θέλουν νά ύποδηλώσουν τίποτ ’ άλλο,
έξω άπό τό γεγονός ότι έδώ έχουμε νά κάνουμε μ ’ ëva
κείμενο, πού είναι πέρα (όχι ξένο) άπό τίς συνηθισμέ
νες, γνωστές καί κατεστημένες άντιλήψεις μας γιά τά
λογοτεχνικά είδη. Ε ίν’ ëva βιβλίο όπου συγκεντρώθηκε
ή πολύπλευρη έμπειρία καί γνώση ένός νέου συγγρα
φέα, πού σάν προσωπική παρουσία, ά π έ χ ε ι όλότελα, κι
άφήνει μόνο τίς Ιδέες του νά μιλήσουν καί ν ’ άποκτήσουν ρίζες μέσας μας, όχι μέ μίαν άπό τά εξω υποβολή,
άλλά άφυπνίζοντας δικές μας σκέψεις κι έμπειρίες.
Αύτό είναι ίσως τό μεγαλύτερο, τό σημαντικό προτέρη
μά του: ’Ενώ μεταφέρει μηνύματα δέν κηρυγματίζει —
κι άκόμη, ένώ προβάλλει «θέσεις», δέν άποφθεγματίζει
— άντίθετα καλεΐ σ ’ ëva «έπιστημονικά μεθοδευμένον
διάλογο».
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