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Τις μέρες αυτές οι ενδείξεις για επικείμενη επέμβαση των
στρατιωτικών δυνάμεων του Συμφώνου της Βαρσοβίας στην Πολωνία
πληθαίνουν και ο φόβος όλων εκείνων πού, ειλικρινά, αναζητούν μια
συμφωνότερη στα ανθρώπινα μέτρα εναλλακτική σοσιαλιστική λύση
των προβλημάτων του υπαρκτού σοσιαλισμού έχει φτάσει στο
αποκορύφωμά-του. Πίσω από τις ανακοινώσεις που αντιπαραθέτουν
καθημερινά οι ανεξάρτητες εργατικές ενώσεις και οι επίσημοι
εκπρόσωποι του κράτους και του κόμματος στην Πολωνία, διακρίνει
κανένας εύκολα την κοινή αγωνία για την τελική έκβαση των
εξελίξεων, που αφετηρία-τους είναι οι συμφωνίες του Γκντάνσκ: οι
συμφωνίες αυτές συνιστούν ένα, ριζικά, νέου τύπου κοινωνικό
συμβόλαιο, που έχει σαν προοπτική να διαμορφώσει, μέσα στα
πλαίσια του καθεστώτος κρατικής ιδιοκτησίας των κυριότερων μέσων
παραγωγής, τους θεσμούς εκείνους που θα τοποθετήσουν τη σχέση
εξουσίας - κοινωνίας σε μια ουσιαστικά δημοκρατική βάση.
Αυτή η προοπτική, που είναι αδύνατο να υλοποιηθεί έξω από μια
διαδικασία επαναπροσδιορισμού του κοινωνικού ρόλου του κόμματος,
ανησυχεί εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που έχουν ταυτίσει την
ύπαρξή-τους με τη συντήρηση μιας τελειωτικά καθορισμένης και
αναλλοίωτης κοινωνικο-πολιτικής δομής. Επιπλέον, οι εν λόγω
δυνάμεις αυτοπροσδιοριζονται σαν οι μοναδικοί κάτοχοι της
μοναδικής αλήθειας και, στο όνομα αυτού του τίτλου, η κοινωνία,ως
σύνολο, υποβιβάζεται στο επίπεδο του απλού οργάνου εκτέλεσης των
δικών-τους αποφάσεων, αναντικατάστατο επενδύτη όλων των θέσεων
στους μηχανισμούς λήψης των πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων.
Σήμερα, η κατάκτηση θέσεων από το πολωνικό εργατικό κίνημα
εξαρθρώνει κάπως, εκ των πραγμάτων, αυτούς τους μηχανισμούς,
αλλά η εξέλιξη αυτή, είναι βέβαιο, στηρίζεται κατά σημαντικό μέρος
και στις δυνάμεις εκείνες της πολωνικής Αριστερός που έχουν μια
ορισμένη συνείδηση της αιτίας του σημερινού αδιεξόδου, που έχουν
δηλαδή εντοπίσει την κριτική-τους στην αντιδημοκρατική διάρθρωση
και λειτουργία του πολωνικού κομμουνιστικού κόμματος. Οι
ελέγχοντες τους μηχανισμούς εξουσίας στις άλλες χώρες του
υπαρκτού σοσιαλισμού δεν ανήκουν, όμως, σε αυτή την κατηγορία. ΓΓ
αυτόν το λόγο φαίνεται πως είναι «καταδικασμένοι» να αντιδράσουν
ποικιλότροπα και η στρατιωτική επέμβαση στην Πολωνία είναι γ ι’
αυτούς η αντίδραση που στέκεται σε αξεχώριστη συμφωνία με τη
φύση των καθεστώτων που έχουν συγκροτήσει, η οποία αποκλείει το
διάλογο και, κατά συνέπεια, έχει ως συνήθη τρόπο έκφρασης τη χρήση
της βίας.
Δε θέλουμε να παραστήσουμε τους μάντεις κακών. Πιστεύουμε,
ωστόσο, πω ς η πεμπτουσία του σοσιαλιστικού ουμανισμού
αντικατοπτρίζεται, κυρίως,στη δημιουργία των κοινωνικών εκείνων
προϋποθέσεων για την ελεύθερη και απρόσκοπτη ανάπτυξη όλων των
πλευρών που συνιστούν την ανθρώπινη και την κοινωνική οντότητα.
Πιστεύουμε ακόμα, πως η πεμπτουσία του σοσιαλιστικού ουμανισμού
θα πραγματωθεί μέσα από μια διαδικασία κατάργησης των
διαμορφωμένων, μέχρι σήμερα, ορίων εξέλιξη ς του υπαρκτού
σοσιαλισμού. Και τα όρια αυτά είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένα με την
ύπαρξη πανίσχυρων δυνάμεων συντήρησης. ΓΓ αυτό μας διακατέχει,
τις μέρες αυτές, αγωνία μεγάλη...
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πολίτικο δεκαπενθήμερο
ΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ
Ο κ .Ρ Α Λ Λ Η Σ , λοιπόν, «σκληρύνει» την τακτικη-του απέ
ναντι στη δημοκρατική αντιπολίτευση. Η επισήμανση, με αφορ
μή τις εργασίες του τελευταίου περιφερειακού συνεδρίου της
«Νέας Δημοκρατίας», προβάλλεται από το φιλοκυβερνητικό
Τύπο που, έμπλεως χαράς, έσπευσε να στεγάσει τα σχετικά κά
τω από ολοσέλιδους, θηριώδεις τίτλους: « Η Ν Ε Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α 
ΤΙΑ Π Ρ Ο Κ Α Α Ε Ι ΤΟ Π Α Σ Ο Κ » («Μεσημβρινή») — «ΔΕΝ Χ Ω 
Ρ Α Ε Ι Μ Α Ρ Ξ ΙΣ Μ Ο Σ Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α » («Βραδυνή») — «ΔΕΝ
ΘΑ Δ ΕΧ Θ Ο Υ Μ Ε Α Λ Λ Α Γ Η ΤΟΥ Α Σ Τ ΙΚ Ο Υ ΚΑΘ ΕΣΤΩ ΤΟ Σ»
(«Ακρόπολις»), κ.α.
Ο Τ Α Ν Ο Μ Ω Σ ο «ήπιος» κ.Ράλλης γίνεται σκληρός, έπεται
ό τι οι φύσει «σκληροί» γίνονται σκληρότεροι. Ιδιαίτερα όταν η
επανεκλογή-τους στην Α ' ή Β' Αθηνών, είναι προβληματική...
Έ τσ ι, ο υφυπουργός Τύπου κ. Αθ. Τσαλδάρης αισθάνθηκε την
ανάγκη να διαχωρίσει τη θέση-του από την... «αναρχία κα ι την
αναταραχή», ενώ ο πρώην υπουργός κ.Βαρβιτσιώ της, σ’ ένα
παραλήρημα αντικομμουνισμού, διευκρίνισε ό τι η μειοψηφία
στη «Ν.Δ» δεν έχει καμιά σχέση με «τα άβουλα όργανα της
Μόσχας» ή με το «λόχο του Π ΑΣΟ Κ». Στο ίδιο στυλ κινήθη
καν κ α ι οι ακραιφνείς ακροδεξιοί Αποστολάκος, Παπαδόγγονας, Καρατζάς κ α ι ο καταλυτής της πάλης των τάξεων, υ
πουργός Εργασίας κ.Λάσκαρης.

Ο φόβος του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Αβέρωφ
ΤΟ ΣΥΝ ΕΔΡΙΟ της «Ν.Δ» όμως, έδωσε λαβή κ α ι για μια
δεύτερη επισήμανση: «ο φόβος του Π Α Σ Ο Κ » — έγραψε «Το
Βήμα» — « ανασυγκολλά τη Νέα Δημοκρατία», αναφερόμενο
στη γνωστή δήλωση του υπουργού Εθνικής Αμύνης, σύμφωνα
με την οποία όχι μόνο δεν τον χωρίζουν διαφορές με τον
κ.Ρ άλλη, αλλά, αντίθετα, «συνεργάζεται στενά και ειλικρινά»
μαζί-του... Κ αι το μεν «Βήμα», πήγε την υπόθεση εκεί που ήθε
λε: η δήλωση του κ.Αβέρωφ — έγραψε — υποδηλώνει ότι, μέ
σα στην «πτέρυγα Αβέρωφ», επικράτησαν, τελικ ά , οι αβερωφ ικοί εκείνοι που «θέλουν το σημερινό υπουργό Εθνικής Αμύνης α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο της κυβερνήσεως». Συμπέρασμα: επι
β άλλεται να γίνει κάποιος ανασχηματισμός, που θα επιτρέψει
στον κ. Αβέρωφ να καταλάβει τη θέση του αντιπροέδρου...
Α Λ Λ Α , όπως ήταν φυσικό η επισήμανση του «Βήματος» δεν
πέρασε απαρατήρητη από την κυβέρνηση που, μέσω του
φιλικού-της Τύπου, ανακάλυψε ό τι η αντιπολίτευση «αναδι
πλώθηκε», αφού έμμεσα αναγνωρίζει την «ανασυγκόλληση»—
δηλαδή την ενότητα που επ ικρατεί σήμερα στους κόλπους του
κυβερνητικού κόμματος!

Φέρνει η ένταση ψήφους στη«Ν.Δ»;
Μ Η Π Ω Σ , όμως, η επερχόμενη θύελλα — κ α ι είναι ενδ εικ τι
κό ό τι οι «αχάριστοι Βρετανοί» ήδη βλέπουν, στο πρόσωπο του
σημερινού προέδρου του Π Α ΣΟ Κ , τον «αυριανό πρωθυπουργό
της Ελλάδας»... — συνένωσε, πράγματι, έστω εφήμερα, τις μέ
χρι χθές, αλληλομισούμενες πτέρυγες τής «Νέας Δ ημοκρα
τίας»;
ΤΟ Ε Ρ Ω ΤΗ Μ Α για τις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους
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— μικρομεσαίους, καθηγητές, υπάλληλους, εργάτες — που απήργησαν την εβδομάδα αυτή (για ν’ αναφερθούμε μονάχα σ’
αυτούς), δεν έχει, ασφαλώς κ α ι τόση σημασία. Για όλους τους
εργαζόμενους, η στυγνή κυβερνητική πολιτική της μονόπλευ
ρης λιτότητα ς, μια κ α ι μόνη προέλευση έχει: τη σημερινή κυ
βέρνηση της Δ εξιάς, σ τ ο σ ύ ν ο λ ό - τ η ς .
ΩΣΤΟΣΟ, έργο του αναλυτή είναι να καταγράψ ει κ α ι τις λε
πτότερες αποχρώσεις. Κ α τ’ επέκταση κ α ι το πλέγμα των διερ
γασιών κ α ι αντιφάσεων μέσα στους κόλπους της «Ν.Δ».
Χ ρειάζεται όμως, πάντοτε, προσοχή. Ο κ.Αβέρωφ λ.χ., διαμήνυσε την εβδομάδα αυτή, σε φιλική-του εφημερίδα πως «πρέπει
να προβάλει οπωσδήποτε» το κλείσιμο των 400.000 κα τασ τη 
μάτων κα ι βιοτεχνικώ ν εργαστηρίων!
ΠΟΥ, ακριβώς, όμως, απέβλεπε η υβερωφική αυτή «παραγγελιά»; Μ ια πρώτη ερμηνεία θα ήταν ότι ο κ.υπουργός Εθνικής
Αμύνης προσπαθεί να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα
στον άσπονδο «συνεργάτη»-του, πρωθυπουργό κ. Ράλλη...
Μ ια άλλη ερμηνεία — ίσως βαθύτερη — βλέπει, πίσω από την
ενέργεια αυτή του κ. Αβέρωφ, κάποια διάσταση καθαρά προε
κλογική. Ο κ. υπουργός Εθνικής Αμύνης φαίνεται, πράγματι,
να πιστεύει ό τι το κλίμ α αναταραχής (οι απεργίες, οι κα ταλή 
ψεις σχολών, οι επελάσεις των Μ Α Τ , κλπ.) «φέρνουν ψήφους
στη Νέα Δημοκρατία», για τί τρομάζουν τους συντηρητικούς,
τους «νοικοκυραίους», τους ταλαντευόμενους, που αγαπούν
την τάξη, την ησυχία, την ασφάλεια...
Α Π Ο Μ ΙΑ ανάλογη λογική όμως, φαίνεται να επηρεάζεται
κ α ι ο ίδιος ο κ. Ράλλης. Από ιδιοσυγκρασία, ίσως ακόμα να ε
ξακολουθεί να πιστεύει στην ανάγκη «ηπίου κλίματος», στην
ανάγκη «ομαλής πορείας προς τις εκλογές»... Α λλο τόσο όμως
πιστεύει — κ α ι αυτό το εκμυστηρεύεται σε στενό κύκλο
συνεργατών-του — ό τι η κρίση λ.χ. που συγκλονίζει, τη στιγμή
αυτή, το Πολυτεχνείο, με κίνδυνο απώλειας χρονιάς για τους
σπουδαστές, θα ωφελήσει, τελ ικ ά , την παράταξή-του... «Ο
Ανδρέας θα πληρώσει το Πολυτεχνείο, και όχι εμείς» — λέει...
Κ αι ο μεν «Ανδρέας», διαισθανόμενος κα ι αυτός κάποιο « κίν
δυνο», έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση-του με τη γνωστή δήλω
ση ό τι το εξετα σ τικ ό είναι «δευτερεύον θέμα» κ α ι ό τι κακώ ς έ
χει αναγορευθεί σε «κυρίαρχο ζήτημα σύγκρουσης». Π αρ’ όλα
αυτά, το ερώτημα που, εκ των πραγμάτων, τίθετα ι είναι σε
ποιο βαθμό ο κ. Ράλλης, έστω κ α ι αν ο ίδιος διακηρύσσει εμ
μονή στην ηπιότητα κ α ι ομαλότητα, θ’ α ντέξει στον πειρασμό
ν’ απαλείψει κατασ τάσεις που, κα τά τη γνώμη-του, «φέρνουν
ψήφους» στη «Νέα Δ ημοκρατία».

Οι εκλογές πλησιάζουν...
ΟΙ Ο Π Ο ΙΕΣ εσω τερικές διεργασίες όμως ή κ ο μ μ α τικ ο ί υπο
λογισμοί στους κόλπους του κυβερνητικού κόμματος, δεν α
ναστέλλουν το αναμφισβήτητο γεγονός ό τι οι εκλογές πλησιά
ζουν κ α ι ό τι η δύναμη κ α ι πολιτική επιρροή των αντιπάλων της
«Νέας Δ ημοκρατίας» συνεχώς ανεβαίνει. Κ αι τη διαπίστωση,
κανένα περιφερειακό συνέδριο ή αντικομμουνιστική επινόηση
ή αλαλαγμός δεν ανατρέπουν. Φυσικά, το τελευταίο συνέδριο
της «Νέας Δ ημοκρατίας», είχε συγκεκριμένους σκοπούς: να
προβάλει την ιδεολογική φυσιογνωμία — ακόμη δεξιότερη, α
κόμη αντιδραστικότερη — του κυβερνητικού κόμματος' να
αντιδράσει στο κλίμ α ηττοπάθειας που διαχέεται σ’ ολόκληρο
τον κυβερνητικό χώρο' να εμφανίσει τη «Ν.Δ» σαν το «κατεξοχήν δημοκρατικό κόμμα». Και, το σπουδαιότερο: ν’ αφυπνίσει
την εκλογική βάση του κόμματος που, όπως ομολογεί κ α ι η
«Καθημερινή», περιέπεσε — φευ! — σε αδράνεια.

Η Κ Υ Ρ ΙΑ αιχμή του συνεδρίου όμως, ήταν το Π Α Σ Ο Κ και,
ειδικότερα, η περίπτωση ανόδου του Π Α ΣΟ Κ στην εξουσία. Ο
ξένος Τύπος, βέβαια, μπορεί να εξετάζει την περίπτωση αυτή
σαν ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο. Κ αι αυτός είναι ο λόγος που,
όπως έγραψαν οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς», όλες οι δυτικές πρε
σβείες στην Αθήνα επιδιώκουν να «οικειωθούν» με την ιδέα αυ
τή. Ο ίδιος λόγος, άλλωστε, ώθησε κ α ι τους Βρετανούς να
προσκαλέσουν τον Α.Παπανδρέου στο Λονδίνο κ α ι να προ
γραμματίσουν ένα ολόκληρο πλέγμα επαφών κ α ι συζητήσεων
μαζί-του.

Τετάρτη 19

• Αρχίζει στο Πεκίνο η δίκη
της «συμμορίας των 4». Ο Μεχκ
Χσιάο Πιγκ δήλωσε ότι θα είναι
δύσκολη η αποφυγή συσχετισμών
μεταξύ των «4» και ίου Μάο Τσε
Τουγκ.
• Ανακοινώθηκε στη Βαρσοβία
ότι, από 1ης Ιανουάριου 1981, θα
τεθεί σε εφαρμογή πλήρες
σύστημα διανομής με δελτίο του
κρέατος, και των κτηνοτροφικών
προϊόντων-της.
Πέμπτη 20

Το ταξίδι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Λ ονδίνο
Ε ΙΝ Α Ι αλήθεια ό τι το τα ξίδ ι του προέδρου του Π Α Σ Ο Κ στη
βρετανική πρωτεύουσα, προκάλεσε σειρά αντιδράσεων. Α ν θα
πιστέψουμε, μάλιστα, τον «καλό» φιλοκυβερνητικό τύπο, ο
«Ανδρέας», στο ταξίδι-του αυτό, «έκανε νερά», εγκα τα λείποντας τις «ώς τώρα ακραίες θέσεις-του στα θέματα της ΕΟΚ
και του Ν Α ΤΟ». Κ αι αν μεν είχε συμβεί κ ά τι τέτοιο, θα έπρεπε,
κανονικά, η κυβερνητική παράταξη να είχε εκφράσει ικα νο 
ποίηση, αφού ένα υποτιθέμενο «ακραίο» κόμμα «δυτικοποιείται» ... Η ιδέα κ α ι μόνον όμως, ότι η Δύση, σεβόμενη την ετυ
μηγορία του ελληνικού λαού, θα μπορούσε ν’ ανεχθεί — κ α ι να
συνεργασθεί — με μια κυβέρνηση Π Α ΣΟ Κ , έκοψε τον ύπνο
των πάσης φύσεως «κυβερνητικών παραγόντων»!
Κ Α Ι ΩΣ προς το θέμα της ΕΟΚ, ο Α . Παπανδρέου επανέλα
βε, στο Λονδίνο, τη γνωστή τελευταία θέση του: αν το Π ΑΣΟ Κ
έλθει στα πράγματα, θα ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημο
κρατίας τη διενέργεια δημοψηφίσματος, με θέμα όχι ένταξη ή
αποχώρηση από την ΕΟΚ, αλλά ένταξη ή ειδική σχέση με την
ΕΟΚ, κα τά το πρότυπο της πρόσφατης συμφωνίας που υπέ
γραψε η Κοινότητα με τη Γιουγκοσλαβία. Στην περίπτωση που
ο πρόεδρος της Δ ημοκρατίας δε δώσει συνέχεια στο αίτημα
για τη διενέργεια δημοψηφίσματος, τότε, δεν απομένει άλλη ε
πιλογή για το Π Α Σ Ο Κ παρά ν’ αναγνωρίσει μια υπάρχουσα
πραγματικότητα, με την αίρεση ό τι θα παραβιάζει συνειδητά ο
ρισμένες δ ιατάξεις της συνθήκης ένταξης που, κα τά τη γνώμητου, α ν τίκειν τα ι προς το οικονομικό συμφέρον της χώρας. Οι
παραβιάσεις αυτές, άλλωστε, γίνονται κ α ι από άλλα μέλη της
ΕΟΚ.
ΩΣ ΠΡΟΣ το θέμα του Ν ΑΤΟ , υπάρχουν δύο εκδοχές: η
πρώτη πού λέει ό τι ο πρόεδρος του Π Α Σ Ο Κ έθεσε στους Βρε
τανούς συνομιλητές-του ό τι τα ανατολικά σύνορα της Ελλάδας
(διάβαζε τα νησιά του Αιγαίου) δεν καλύπονται από το ΝΑΤΟ.
«Συνεπώς — φέρεται να δήλωσε ο Α . Παπανδρέου — αν το
Ν Α Τ Ο εγγυηθεί τα ανατολικά-μας σύνορα, τότε βλέπουμε»... Η
δεύτερη εκδοχή θέλει τον π ρόεδρο του Π Α ΣΟ Κ να δηλώνει,
στους ίδιους συνομιλητές-του, ό τι «το πράγμα θα διέφερε, αν το
Ν Α ΤΟ εγγυόταν τα ανατολικά-μας σύνορα, έπαυε να υποστηρί
ζει την Τουρκία σε βάρος της Ελλάδας, έπαυε να επεμβαίνει στις
εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας». Α λλά τότε — φέρεται να
προσθέτει ο πρόεδρος του Π Α ΣΟ Κ — «Δεν θα ήταν Ν Α ΤΟ».
ΟΠ Ω Σ κ α ι αν έχει το πράγμα, φαίνεται ό τι η επίσκεψη του
προέδρου του Π Α Σ Ο Κ στη Βρετανία, ήταν ένα ακόμα «άνοιγ
μα» του κόμματος της αξιω ματικής αντιπολίτευσης προς τα
δυτικά σοσιαλιστικά κόμματα της Δ υτικής Ευρώπης. Στη συ
γκεκριμένη περίπτωση, το «άνοιγμα» ήταν προς το Εργατικό
Κόμμα, που μια σειρά επιλογές-του συμπίπτουν με τις επιλογές
του Π ΑΣΟ Κ.
Α Ν ΤΗ Ν Ω Ρ

• Ο Μτιάνι - Σαντρ σε
διάγγελμά-του προσδιόρισε ότι
στόχος του πολέμου με το Ιράκ
δεν είναι η στρατιωτική νίκή, αλλά
η ανατροπή του καθεστώτος
Χουσεΐν.
• Ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Λουνς,
μιλώντας στις Βρυξέλλες είπε: «το
ΝΑΤΟ δεν ιδρύθηκε για να
προστατεύσει την Πολωνία από
τους φίλους-της».
Παρασκευή 21

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
απέφυγε να καταδικάσει τη
χούντα της Τουρκίας. Την
καταδίκη του καθεστώτος ζήτησαν
οι κομμουνιστές βουλευτές, ενώ
με διαφορετικό σκεπτικό
παρέλκυσαν τη διαδικασία οι
Σοσιαλιστές και οι
Χριστιανοδημοκράτες.
• Κινδύνους για τη
νικαραγουανή επανάσταση
επεσήμανε ο Χαιμέ Χονίλοκ της
ηγεσίας των Σαντινίστας: «μια
τεταμένη κατάσταση
δημιουργείται γύρω από την
επανάσταση, με σκοπό να
δικαιολογίσει μια ένοπλη
επέμβαση στη χώρα-μας» δήλωσε
σε συγκέντρωση 100.000 ατόμων.
Σάββατο 22

• Τους 80.000 φτάνουν οι
συλληφθέντες, κυρίως
εργαζόμενοι, μέλη και στελέχη
αριστερών κομμάτων, οι
περισσότεροι. Αυτό κατάγγειλαν
εκπρόσωποι τουρκικής
ομοσπονδίας εργαζομένων
• Ο ρωμαιοκαθολικός
καθηγητής οικονομικών Οζιτόφσκι
κατέλαβε τη θέση του πρώτου
αντιπροέδρου της πολωνικής
κυβερνήσεως. Παράλληλα,
απομακρύνθηκαν 4 υπουργοί,
οικονομικών κυρίως υπουργείων.
• Ο Πολωνός στρατηγός
Ολίβα, μέλος του κοινοβουλίου,
δήλωσε ότι «ο πολωνικός στρατός
βρίσκεται σε κατάσταση
αναταραχής λόγω της
εξασθένησης της κοινωνικής
πειθαρχίας, των διάφορων
εντάσεων κλπ».
,.
Κυριακή 23

• Η Τσιάνγκ - Τσιγκ,
κατάγγειλε τους κατηγόρους-της
σαν «ρεβιζιονιστές» για τους
οποίους είπε επίσης ότι «δεν
πιστεύουν στο Μάο».
• Ο στρατηγός Χέιγκ, κλασικός
τύπος «ιέρακα» προβάλλεται σαν
πιθανότερος υπουργός
εξωτερικών του Ρήγκαν.
Τρίτη 24

• Μετά τις δίωρες
προειδοποιητικές στάσεις των
πολωνών σιδηροδρομικών
εκδηλώθηκε έντονη αντίδραση
των σοβιετικών με τη δήλωση του
ΤΑΣΣ ότι «θίγονται τα κρατικά και

εθνικά συμφέροντα» χωρίς
αποσαφήνιση τίνος κράτους και
έθνους...
Τετάρτη 26

• Ο κ. Παπανδρέου συναντήθηκε
στο Λονδίνο με την πρωθυπουργό
κ. Θάτσερ.
• Ποινική δίωξη ασκήθηκε κατά
της «Αυριανής» για συκοφαντική
δυσφήμηση του «ανωτάτου
άρχοντος» και κατά του «ΕΛ.
ΚΟΣΜΟΥ» για πρόκληση σε
τέλεση κακουργήματος εσχάτης
προδοσίας».
Πέμπτη 27

• Θεαματική παρέμβαση των
ΗΠΑ στα πολωνικά. Το Στέϊτ
Ντηπάρτμεντ προειδοποίησε την
ΕΣΣΔ να αποφύγει κάθε ενέργεια
στην Πολωνία.
® Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός
στη Βουλή, με έλλειμμα - ρεκόρ
ύψους 110 δισεκ. δραχμών...
• Σε θάνατο καταδικάστηκαν στη
Νότια Αφρική τρεις αντάρτες του
«Εθνικού Κογκρέσσου», για
ένοπλη επίθεση. Οι κατάδικοι
άκουσαν την απόφαση με
σηκωμένες γροθιές...
Παρασκευή 28:

• Άρθρο της «Ρούντε Πράβο»
παραλληλίζει τα γεγονότα της
Πολωνίας με εκείνα της
Τσεχοσλοβακίας το 1968.
• Θάφτηκε στο χωριό Σωτήρα
της Αμμόχωστου ο Ιακ. Κουμής,
θύμα της αστυνομικής
βαρβαρότητας της 16ης Νοέμβρη.
Σάββατο 29

• Το ιταλικό ΚΚ εγκαταλείπει τον
«ιστορικό συμβιβασμό» ζητώντας
φυγή «έξω από τα πλαίσια των
κομμάτων που κυβέρνησαν την
Ιταλία τα τελευταία 30 χρόνια».
• Μνεία για κίνδυνο
στρατιωτικής επέμβασης στην
Πολωνία έκανε ο Λεχ Βαλέσα.
Κυριακή 30

• Συνεχίζονται τα εγκλήματα των
φασιστών κατά του λαού του Ελ
Σαλβατόρ. Στην εκκλησία που
είχαν εκτεθεί τα 6 πτώματα των
άγρια δολοφονημένων
δημοκρατών ηγετών εξερράγει
βόμβα με αποτέλεσμα τον
τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων.
• Ο Καναδάς κατάργησε το
«εμπάργκο» σιτηρών προς την
ΕΣΣΔ.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Δευτέρα 1

• Κίνδυνος πολέμου διαγράφεται
στις σχέσεις Συρίας - Ιορδανίας,
με συγκέντρωση ισχυρών
μονάδων στα σύνορα των δύο
χωρών.
• Παραιτήθηκε για «προσωπικούς
λόγους» ο αρχηγός της ΥΠΕΑ κ.
Κρητικός. Λέγεται πως ρόλο
έπαιξαν στην παραίτηση τα
γεγονότα του Πολυτεχνείου.
Τρίτη 2

• Παρά την άγρια τρομοκρατία, η
χούντα έχασε το δημοψήφισμα για
το Σύνταγμα στην Ουρουγουάη.
• 150.000 εργάτες διαδήλωσαν
στο Λίβερπουλ εναντίον της
πολιτικής «λιτότητας» της Θάτσερ.
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ, OHE ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Κατά έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες το Κυπριακό,
για πρώτη φορά από το 1974 δε θα αποτελεί θέμα της φετ ινής
Γεν. Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Η ματαίωση της συζή
τησης θα δικαιολογηθεί ώς προσπάθεια διευκόλυνσης των διακοινωτικών, χωρίς, βέβαια, κανείς νά «θυμηθεί», ότι κατά «σύμ
πτωση» η παράκαμψη του ΟΗΈ υπήρξε πάγια αξίωση της Ουάσιγκτον και «ευγενής υπόδειξη» των ΗΠΑ. Φαίνεται άλλωστε ότι
η ματαίωση έγινε «κοινή συναινέσει», όλων των ενδιαφερομένων
μερών...
Χωρίς να θέλουμε να απλοποιήσουμε τη σύνθετη υφή των χει
ρισμών γύρω από το Κυπριακό, δεν μπορούμε πάντως να απο
συνδέσουμε τον εξοβελισμό του θέματος από τη Γεν. Συνέλευση
με τις πρόσφατες εξελίξεις, την επανένταξη στο ΝΑΤΟ, τις επι
κείμενες συμφωνίες για τις βάσεις κλπ. Είναι αναπόφευκτο ότι η
Κύπρος θα κληθεί να καταβάλει -k j αυτή ένα τμήμα, τουλάχι
στον, του κινήματος που συνοδεύει αυτούς τους προσανατολι
σμούς. Σ ' αυτό το πλαίσιο, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η κατά
σταση στο «εσωτερικό μέτωπο» όπως συνήθως λέγεται, η κυ
πριακή πολιτική σκηνή. Οι εξελίξεις που σηματοδοτήθηκαν την
άνοιξη με την «άρση εμπιστοσύνης» του A ΚΕΑ στον πρόεδρο κ,
Κυπριανού, οι αποχωρήσεις από το κυβερνητικό κόμμα, μια ι
διαίτερη αίσθηση ρευστότητας που κυριαρχεί στην Κύπρο, με
εκδηλώσεις, όπως εκείνες του θέματος της Αμμοχώστου, απαι
τούν μια ιδιαίτερη προσοχή και άνεση.
Ταυτόχρονα, σαν συμπλήρωμα όχι δευτερεύον του σκηνικού,
σημειώνουμε ότι παρατηρούνται ορισμένα φαινόμενα «προ
σαρμογής» της κυπριακής κρατικής πολιτικής προς τα ελληνικά
δεδομένα. Η ίδρυση των ΜΑΔΔ, των κυπριακών ΜΑΤ δηλαδή, η
σύλληψη και ανάκριση, από μέρους ειδικών ανακριτών του
ΟΠΕ (Ουλαμός Προλήψεως Εγκλημάτων), και της C IT (κυπρια
κής ΚΥΠ), «τρομοκρατών», που αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι,
θύμισε έντονα σενάριο Μπάλκου, που φανερώνει ενδεχομένως
μια «ειδικού τύπου» συνεργασία των αντίστοιχων κρατικών μη
χανισμών καταστολής.
Πιστεύουμε ότι χρειάζεται η Κύπρος κάθε είδους βοήθεια απ'
την Ελλάδα. Τη μόνη, όμως, που δε χρειάζεται είναι αυτή που
μπορούν να προσφέρουν οι «ειδικοί» των σχετικών ελληνικών υ
πηρεσιών...

Στις πρόσφατες δηλώσεις του κ.Ανδρέα Παπανδρέου για την
κρίση στο ΕΜΠ είναι έκδηλη η ανησυχία για το αδιέξοδο που έ
χει δημιουργηθεί. Προχωρώντας ακόμα ένα βήμα στην πορεία
που τον μετατρέπει από αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευ
σης σε ουσιαστικό ουγκυβερνήτη της χώρας, βρήκε τον τόνο και
τα λόγια για να αρθεί στο ύψος του υπεύθυνου για το συνολικό
εκπαιδευτικό και. πανεπιστημιακό πρόβλημα της χώ ρας·
( ι φού,βέβαια, καταλόγισε τις βασικές ευθύνες στη Σύγκλητο για
τί εξώθησε στην αναγόρευση σαν κύριου θέματός του εξεταστι
κού.
Και κέρδισε αναμφισβήτητα μ ' αυτές-του τις δηλώσεις ο Πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ την εμπιστοσύνη ενός ακόμα τμήματος του ε
κλογικού σώματος.
Υπάρχουν όμως κύκλοι —πανεπιστημιακοί και εξωπανεπιστημιακοί — που αρχίζουν να διερωτώνται μήπως στο σημείο
που έφτασαν τα πράγματα, η μόνη λύση δε θα ήταν παρά η ρ ι
ζική ανατροπή του πανεπιστημιακού κατεστημένου, που απέ
δειξε ότι και αναίσθητο και χωρίς ιδιαίτερη ηθική ευαισθησία και
πολύ πέραν της πολιτικής δεξιάς είναι το πολιτικό-του στίγμα.
Προτείνεται ττ.χ. η διενέργεια σε όλες τις σχολές χωριστών αρ
χαιρεσιών σε τέσσερα εκλογικά σώματα, που θα συγκροτούσαν
συμβούλια σχολών συγκροτημένα κατά 30% από εκπροσώπους,
αντίστοιχα των καθηγητών του ΕΔΠ και των φοιτητών και κατά
10% από εκπροσώπους των υπαλλήλων.
Μπροστά σ' αυτά τα συμβούλια θα μπορούσαν να επαναπροκηρυχθούν όλες ανεξαίρετα οι έδρες και οι θέσεις με υπο
ψήφιους όλους όσους διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προ
σόντα. Έτσι η στελέχωση τών Σχολών θα ανακτούσε το καταρ
ρακωμένο τώρα κύρος-της κι ένας νόμος-πλαίσιο θα μπορούσε
να καθορίσει τις συνθήκες αποκεντρωμένης αυτοδιαχείρισης
των ανανεωμένων A. Ε. I.
Η δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα όσων θα απέρριπτε η πανεπι
στημιακή κοινότητα και άλλα συντεχνιακά ζητήματα θα μπο
ρούσαν να διασφαλιστούν σε κάποιο άλλο λιγότερο ευαίσθητο
και απαιτητικό σημείο του κρατικού μηχανισμού.
Το τελικό προσόν μιας τέτοιας λύσης είναι ότι είναι δυνατό α
πό τώρα να αρχίσει να εγκαθίσταται σαν παράλληλη δομή.
Κι όσοι από τους καθηγητάδες-μας ή από τους υπουργούς-

0 ΔΕΚΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

«Η Ευρώπη των 10 γεγονός
από χθες». Αυτόν τον τίτλο φέ
ρει η «ημιεπίσημη» και «σοβα
ρή» «Μεσημβρινή», της περα
σμένης Τρίτης. Κι ’ αυτό με α
φορμή μιαν εντελώς άνευ πολι
τικής σημασίας πρόσκληση
πρός τον Έλληνα Πρωθυπουρ
γό για να παρακολουθήσει —
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σαν παρατηρητής — τη σύνο
δο κορυφής της ΕΟΚ.
Αποχαλινώθηκε, με άλλα λό
για, ένα μήνα ακόμα πριν από
την επίσημη είσοδό-μας και έξι
χρόνια πριν από την ολοκλή
ρωση τη ς δ ια δ ικ α σ ία ς έ 
νταξης το προπαγανδιστικό
όργιο, που έχει εξαπολύσει η
Ν.Δ. για να πείσει τον ελληνικό
λαό, ότι η ΕΟΚ μόνο παραδεί
σους μας επιφυλάσσει και ότι
κανένα απολύτως πρόβλημα
δεν τη συνοδεύει.
Κι αυτό τη στιγμή που τμή
ματα ολόκληρα της κοινοτικής
νομοθεσίας δεν έχουν καν με
ταφραστεί στα ελληνικά και
άλλα έχουν μεταγλωττισθεί —
ω βλαχοδήμαρχοι — με σοβα

ρότατα λάθη, που συχνά, όπως
λένε όσοι τα μεταχειρίζονται,
τα καθιστούν ακατανόητα.
Κι ακόμα, όταν είναι γνωστό
πως δεν υπάρχουν επενδυτικά
προγράμματα για να απορρο
φήσουμε το «μάνα» των κοινο
τικών επιχορηγήσεων κι ότι η
πλειοψηφία, όσων υποβλήθη
καν, απορρίφθηκαν ή συνάντη
σαν την επιφύλαξη των αρμο
δίων των Βρυξελλών.
Και, τέλος, τη στιγμή που οι
μελλοντικοί εταίροι-μας κρα
τούν σιγήν σφιγγός για τα κύ
ρια θέματα που μας ενδιαφέ
ρουν και για τα οποία θα απαι
τηθούν σκληρές διαπραγμα
τεύσεις. Και μόνο οι προφυλακτικές αντιρρήσεις-τους «στην

εισβολή των Ελλήνων» έχουν
διατυπωθεί από κόμματα, συν
δικάτα και υπηρεσιακούς πα
ράγοντες.
Για την υποχρέωση κάποιας
σ το ιχ ειώ δ ο υ ς ε ιλ ικ ρ ίν ε ια ς
προς το λαό ούτε λόγος να γί
νεται, βέβαια. Δεν συγκρατεί,
όμως, τα κυβερνητικά φερέφω
να ούτε καν η ιδέα ότι τα φληναφήματά- τους μεταφράζον
ται και γίνονται προσιτά στους
μ έλλο ντες αντίπαλους-τους
στις κοινοτικές διαπραγματεύ
σεις.
Με τέτοια φήμη, πού θα
βρούν, άραγε, το κύρος που α
παιτείται για να υπερασπίσουν
τα συμφέροντα της μικρής και
ιδιόρρυθμης χώρας-μας...

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ...
ΑΚΡΙΒΗΝΑΜΕ
τους μιλήσουν γιο ουτοπία ή για «σοβιέτ» ή γιο κάτι ονάλογο, ας
μας πουν πρώτα με τι τρόπο θα αντιμετωπίσουν τη λαίλαπα
των φοιτητικών εξεγέρσεων που επέρχεται και τη θύελλα των
αποκαλύψεων που θα τη συνοδεύσει για το ρόλο-τους και την
εν γένει δημόσια προσωπικότητά-τους.

ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑΞΙΚΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ
Σχολιάστηκε ευρύτατα και, όπως συνήθως, δυσάρεστα η δια
κριτικότητα με την οποία ο κ. Έβερτ κατάθεσε στη Βουλή τον
προϋπολογισμό του 1981. Δεν εκφώνησε τον συνηθισμένο, στις
περιπτώσεις αυτές, λογίδριο και δεν έδωσε, επομένως, στην α
ντιπολίτευση τη δυνατότητα να αντιπαραθέσει έναν πρώτο σχο
λιασμό της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής τους τελευ
ταίους μήνες.
Κι έτσι αποφεύχθηκε, προσωρινά, το πικρό ποτήρι της αλή
θειας. Γιατί ο προϋπολογισμός και έντεχνα παραπλανητικός εί
ναι και παρά τις αποκρύψεις και τις παραποιήσεις, δυσάρεστος,
σε τελευταία ανάλυση, σ' ότι αφορά τις προοπτικές που ανοί
γει.
Παρουσιάστηκε σαν ισοσκελισμένος, ενώ έχει ουσιαστικά τεράστιοέλλειμμαΙ 10 δισ. δραχμών που θα οδηγήσει σε παραπέ
ρα διόγκωση του δημόσιου χρέους ιδιαίτερα του εξωτερικού.
Προϋποθέτει μιαν αύξηση του εθνικού εισοδήματος (3%) απί
θανη για το σημερινό επενδυτικό επίπεδο και έναν πληθωρισμό
(19%) αδιανόητο με την, ήδη, διαγραφόμενη διεθνή οικονομική
και ιδιαίτερα ενεργειακή συγκυρία.

Τι να πει κανείς ακόμη για τα πιο χονδροειδή τεχνάσματα, ό
πως την αναγραφή του θετικού υπόλοιπου του λογαριασμούμας με την ΕΟΚ ( 10 δισ.) σαν σίγουρου πόρου που θα εισπραχθεί οπωσδήποτε, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι προϋποτίθενται ε
πενδυτικά προγράμματα που το σημερινό κράτος της Δεξιάς εί
ναι ανίκανο να καταστρώσει.
Τα μόνα σίγουρα «επιτεύγματα» του κ. Έβερτ είναι η ουσιαστι
κή, αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, μείωση των κονδυλίων
που αφορούν τον κοινωνικό ρόλο του κράτους (υγεία, παιδεία,
συγκοινωνίες, αυτοδιοίκηση, πολιτισμός) και η αναδιάταξη των
φορολογικών βαρών σε βάρος των ασθενέστερων τάξεων, με
την περαιτέρω ενίσχυση των έμμεσων φόρων.
Ό τα ν βγάζει τη μάσκα ο προϋπολογισμός της τελευταίας κυ
βέρνησης της Ν.Δ. δείχνει το ξεκάθαρο πρόσωπο της ταξικής
αυθαιρεσίας των ισχυρών.

Όπως είχαμε προαναγγείλει, α
πό σήμερα αυξάνουμε την τιμή πωλήσεως του τεύχους από 25 σε 30
δραχμές. Όπως προσπαθήσαμε να
εξηγήσουμε με τη γλώσσα των α
ριθμών στα προηγούμενα τεύχη, η
αύξηση αυτή ήταν για μας και ανα
πόφευκτη, απ’ τη στιγμή, που όλοι
οι συντελεστές κόστους της έκδο
σης έχουν υποστεί ραγδαία άνοδο
και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό.
Υπενθυμίζουμε μόνο ότι συγκρι
τικά παρουσιάσαμε έντονη αντί
σταση στις αυξητικές τάσεις, μια
και ενώ όλα τα άλλα έντυπα έχουν
προχωρήσει σε αυξήσεις μέχρι και
200% της τιμής, εμείς πραγματο
ποιούμε την οριακή εκείνη αύξηση
που διασφαλίζει τη συνέχεια στην
έκδοση του περιοδικού.
Ξέρουμε, ότι κάθε επιβάρυνση
είναι δυσβάστακτη μέσα στις συν
θήκες που δημιουργεί η διαρκής
αύξηση του κόστους ζωής, ενημέ
ρωσης και ψυχαγωγίας. Ελπίζουμε
ότι η μικρή σχετικά αυτή επιβάρυν
ση των 5 δραχμών ανά τεύχος, δεν

θα επιδράσει ανασχετικά στη σχέ
ση των αναγνωστών με το περιοδικό.
Ελπίζουμε, λοιπόν, στην κατανόησή-σας και στη συνεργασίασας. παρά το μικρό κόστος της...

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ
Η εκλογή του κ. Καραμανλή στην προεδρία της Δημοκρατίας
εκτιμήθηκε σαν ουσιαστική μεταβολή του πολιτικού σκηνικού,
με αναδιάταξη των <·κέντρων δύναμης» στο πλαίσιο των θεσμι
κών προβλέψεων της πολιτειακής, αλλά και της πολιτικής λει
τουργίας. Αν κατά τον κ.Παπανδρέου, ο κ.Τσάτσος είχε δώσει
το «μέτρο» του προεδρικού θεσμού, είναι φανερό πως ο θεσμός
πρέπει να βρει τα νέα-του μέτρα με τον κ.Καραμανλή.
Βρισκόμαστε, λοιπόν, ακριβώς στη λεπτή φάση, όπου ο κ. Κα
ραμανλής θέτει τη δική-του σφραγίδα στην αντίληψη του θε
σμού. Είναι, ήδη, γνωστό ότι παρακολουθεί με πολύ διαφορετι
κό τρόπο το κυβερνητικό έργο απ ' ό,τι ο προκάτοχός-του, με
τακτικές «ενημερωτικές» συνεργασίες με υπουργούς.
Εγκαινιάζει δε, παράλληλα, την τακτική της άμεσης επαφής
με το λαό, που παρακολουθούμε τώρα στις περιοδείες-του κατά
γεωγραφικά διαμερίσματα. Είναι αλήθεια πως, τυπικά, το πε
ριεχόμενο των λόγων-του δεν υπεκφεύγει των ορίων του θε
σμού, αναλισκόμενο κυρίως σε παραινέσεις ενότητας, εργατικότήτας,καταδίκης του «αναρχισμού» και επαίνου των σπουδών
για τους νέους κλπ.
Πίσω, όμως, από την εικονογραφία, υπάρχει και το
αποτέλεσμά-της, ή και ο στόχος-της. Στην Τρίπολη, για παρά
δειγμα, ο κ.Καραμανλής διακήρυξε: «Επιθυμία-μου είναι να συμ
βολίζω την ενότητα των Ελλήνων, όχι μόνο τυπικά, αλλά και
ουσιαστικά. Θα κάνω δε ό,τι μπορώ για να εκπληρώσω αυτή
την αποστολή-μου και να δικαιώσω τις προσδοκίες του λαού».
Θα θέλαμε απλά να σημειώσουμε πως την ενότητα των Ελλή
νων δεν τη συμβολίζει — και κατά μείζονα λόγο δεν την εκφρά
ζει — κανένας επιμέρους πολιτειακός θεσμός, αλλά η λειτουρ
γούσα πολιτεία στο σύνολό-της, που προκύπτει και καθορίζε
ται από τη βούληση του λαού. Ο ουσιαστικός ρόλος,
επομένως,της Προεδρίας κρίνεται — και θα κριθεί — από το κα
τά πόσον ο εκάστοτε πρόεδρος θα μπορεί να αναγνωρίζει ου
σιαστικά και να υπακούει και τυπικά, τη βούληση αυτή του λα
ού, στην οποία υπόκειται και ο ίδιος και ουσιαστικά και Συνταγ
ματικά.
Ίδωμεν, λοιπόν!....
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Φιάσκο η «αριστερή»
διεύρυνση της ΓΣΕΕ
«Στροφή προς τα δεξιά» πραγματοποιεί τελευταία η ΓΣΕΕ μετά από μια

— σχετικά σύντομη — περίοδο επιφανειακής «ταξικής ανανήψεως», που εκ
φράστηκε με την κήρυξη της εικοσιτετράωρης πανεργατικής απεργίας και με
το παρασκηνιακό «ειδύλλιο » με ορισμένες πολιτικές δυνάμεις της σημερινής
αξιωματικής αντιπολίτευσης.Μεγάλο ρόλο στη «διαφοροποίηση » της «η γετι
κής ομάδας » της ΓΣΕΕ και στην επαναστατικότητά-της με την κυβέρνηση — και
ειδικότερα με τον «προστάτη»-της, τον υπουργό Εργασίας» — έπαιξε, όσο και
αν αυτό φαίνεται αντίθετο σε πρώτη θεώρηση, η υπόθεση της απεργίας της
10ης Νοεμβρίου.
του Αντ. Εργατικού
Η «ηγετική ομάδα» της ΓΣΕΕ παίρνο
ντας αυτή την «επαναστατική» θέση για
τα μέτρα και την μέχρι τώρα γενικότερη
πολιτική-της ήθελε να «χτυπήσει» δύο
στόχους: να «αποκατασταθεί» απέναντι
στους εργαζομένους και να αναλάβει την
«πρωτοβουλία» από τις δυνάμεις της αντι
πολίτευσης που μονοπωλούσαν μέχρι τό
τε τις εύλογες κινητοποιήσεις και απαιτή
σεις των εργατοϋπαλλήλων και να απο
κτήσει κάποιο αγωνιστικό «προσωπείο»
που θα την διευκόλυνε στο σταδιακό
πέρασμά-της προς το μελλοντικό κυβερ
νητικό συνδικαλισμό. Η υπόθεση, όμως,
λειτούργησε, ώς ένα βαθμό, αντίστροφα
γιατί η «ηγετική ομάδα» της ΓΣΕΕ κατηγορήθηκε ευθέως από κυβερνητικούς παρά
γοντες για «προδοσία» και για «παραχω
ρήσεις» προς το ΠΑΣΟΚ. Η κατηγορία αυ
τή συνοδεύτηκε με ένα είδος «προνουν
τσιαμέντο» των «καθαρόαιμων» κυβερνη
τικών συνδικαλιστών οι οποίοι απείλησαν
την «ηγετική ομάδα» της ΓΣΕΕ με την ανα
τροπή, επειδή όχι μόνον δεν τήρησε τις
«υποχρεώσεις»-της πρός την κυβέρνηση,
αλλά και στράφηκε με την απεργία
εναντίον-της. «Μεσολάβηση» για την άρ
ση της «παρεξήγησης» αυτής ανάλαβε ο
μόνιμος «γεφυροποιός» υπουργός Εργα
σίας, ο οποίος «έπεισε» την κυβέρνηση
για την σκοπιμότητα της απεργίας για το
μέλλον του κυβερνητικού συνδικαλισμού
— («καπέλωμα» απεργιακού αγώνα —
που στη συνέχεια θα εκφυλιστεί λόγω της
αδυναμίας της αντιπολίτευσης να κινητο
ποιήσει τις ευρύτερες μάζες των εργαζο
μένων — και «στήριξη» του «κύρους» της
ΓΣΕΕ τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξω
τερικό).
Σε αντάλλαγμα η «ηγετική ομάδα της
ΓΣΕΕ «αποκήρυξε» τις προθέσεις-της για
«συνεργασία» με το ΠΑΣΟΚ και αντάλλα
ξε συγκεκριμένες δεσμεύσεις προς την
κυβέρνηση προκειμένου να διατηρήσει
τις θέσεις-της. Οι δεσμεύσεις αυτές υλο
ποιήθηκαν μεταξύ άλλων στην πρόσφατη
ολομέλεια της διοικήσεως της ΓΣΕΕ, ό
που τις περισσότερες θέσεις που δημιουργήθηκαν με το νέο καταστατικό της
συνομοσπονδίας «επίλεκτα» στελέχη της
συνδικαλιστικής χούντας που ανήκουν
στο πολιτικό και ιδεολογικό περιβάλλον
του υπουργού Εργασίας. Παράλληλα, η
«ηγετική ομάδα» της ΓΣΕΕ στα πλαίσια
αυτής της «συμφωνίας» με την κυβέρνηση
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διατήρησε το «δικαίωμα» να φανεί «αδιάλ
λακτη» στα μισθολογικά αιτήματα που
πρόβαλε με τρόπο, ώστε το όλο θέμα να
παραπεμφθεί στην διαιτησία για να εφαρμοσθεί έτσι η εισοδηματική πολιτική της
κυβέρνησης χωρίς η ΓΣΕΕ να «υποχωρή
σει» από τις θέσεις-της, οι οποίες τυπικά
ήταν και θέσεις της συνδικαλιστικής αντι
πολίτευσης. Η «στροφή» της ΓΣΕΕ προς
την κυβέρνηση χρονικά συμπίπτει με την
σταδιακή εγκατάλειψη της πολιτικής του
«ηπίου κλίματος» που «φιλοδόξησε» να ε
πιβάλει η «ραλλική» κυβερνητική πτέρυ
γα. Η πτέρυγα μάλιστα αυτή ήταν εκείνη
που κατηγόρησε την «ηγετική ομάδα» της
ΓΣΕΕ για «στροφή» προς το ΠΑΣΟΚ...
Στην «στροφή» αυτή —ή μάλλον στην
«επιστροφή στις ρίζες» — συνετέλεσε σε
μεγάλο βαθμό το (προσωρινό;) ναυάγιο
των «διακανονισμών» που είχε συμφωνή
σει η «ηγετική ομάδα» της ΓΣΕΕ με την
«μετριοπαθή» πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ.
Ο «διακανονισμός» αυτός, όπως είναι
γνωστό, προέβλεπε την είσοδο στην διοί
κηση της ΓΣΕΕ στελεχών της αξιωματικής
αντιπολίτευσης για τη δημιουργία ενός
νέου — πιό «δημιουργικού» — προσω
πείου της ΓΣΕΕ για την περίπτωση που το
ΠΑΣΟΚ θα καταλάμβανε την κυβερνητική
εξουσία.
Η συνδικαλιστική, όμως, πτέρυγα του
ΠΑΣΟΚ (η ΠΑΣΚΕ) είτε από υπερβολική
αυτοπεποίθηση (επειδή πιθανό να πίστευε
ότι καταλάμβανε αυτοδύναμα την ΓΣΕΕ
με την «κυβέρνηση της αλλαγής») είτε α
πό μικροπαραταξιακή σκοπιμότητα (επει
δή θα υφίστατο την εύλογη κριτική και πο
λεμική από την ΕΣΑΚ - Σ - ΚΚΕ για συμβι
βασμό με τον χουντοκυβερνητικό συνδι
καλισμό και τους «εγκάθετους») αντέδρα
σε έντονα στις πρωτοβουλίες των πολιτι
κών παραγόντων του κόμματος για το
στήσιμο της «γέφυρας» με την ηγετική ο
μάδα» της ΓΣΕΕ και τελικά φαίνεται ότι
πέτυχε τον στόχο-της: τον τορπιλισμό της
«διευρύνσεως».
Πραγματικά, η εντύπωση που εύλογα
είχε δημιουργηθεί σχετικά με την πολιτι
κή σημασία της στροφής της ΓΣΕΕ και της
έστω και φραστικής αποδοχής των όρων
της ΠΑΣΚΕ — ότι, δηλαδή, με κάποιο επί
πεδο έχει, πραγματικά, επέλθει «συμβιβα
σμός» μεταξύ της «ηγετικής ομάδας» της
ΓΣΕΕ και κάποιας τάσης της αξιωματικής
αντιπολίτευσης είχε αποτελέσει αφορμή

για «ζυμώσεις» στον πολιτικό και συνδικα
λιστικό χώρο των δυνάμεων που επαγγέλ
λονται την «αλλαγή». Και έτσι, είτε από
διαφωνία προς τις «ρυθμίσεις» του Γενι
κού Συμβουλίου, είτε για λόγους σκοπιμό
τητας, επειδή η ΕΣΑΚ - Σ’ αυτό προβαλλό
ταν πια σαν ο μόνος «αντίπαλος» του «κυ
βερνητικού συνδικαλισμού», στον χώρο
της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν εμ
φανιστεί ορισμένα φαινόμενα που προκαλούσαν αρκετά ερωτηματικά. Οργανώ
σεις που επηρεάζονται από την ΠΑΣΚΕ λί
γες ημέρες μετά το Γενικό Συμβούλιο κα
τά το οποίο η ΓΣΕΕ δέχτηκε τους όρους
της παρατάξεως για τη διαδικασία των εγ
γραφών ομοσπονδιών στη δύναμη της συ
νομοσπονδίας (όρους που διέφεραν ριζι
κά απ’ αυτούς που πρόβαλε η ΕΣΑΚ - Σ)
προσυπέγραφαν μαζί με οργανώσεις της
επιρροής της ΕΣΑΚ - Σ διακήρυξη με την
οποία καταγγέλλονταν η ΓΣΕΕ, επειδή σε
γενικές γραμμές δέχτηκε τους όρους της
ΠΑΣΚΕ και όχι της ΕΣΑΚ -Σ.! (... « ... το Γε
νικό Συμβούλιο έριξε στις καλένδες το ε
νωτικό αίτημα εγγραφής όλων των εκτός
ομοσπονδιών στη δύναμή-της... »).
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η διακή
ρυξη αυτή είχε υπογράφει από την οργά
νωση (ΟΤΟΕ) που είχε προτείνει στην
ΓΣΕΕ τις ρυθμίσεις που κατάγγελνε! Κα
θώς και από οργανώσεις που είναι «υπο
ψήφιες» για εγγραφή στην ΓΣΕΕ με βάση
ακριβώς τη διαδικασία που προτάθηκε α
πό την ΠΑΣΚΕ... (Η «επίμαχη» παράγρα
φος της διακήρυξης επαναλείφθηκε από
τη διακήρυξη που δημοσίευσε το κομματι
κό όργανο του ΠΑΣΟΚ, ενώ το όργανο
του ΚΚΕ την καταχώρησε αυτούσια).
Ανάλογο φαινόμενο — καταγγελία της
«ηγετικής ομάδας» της ΓΣΕΕ — επαναλήφθηκε και σε πρόσφατη απεργία οργανώσεως που είναι «υποψήφια» για εγγραφή
στην ΓΣΕΕ με βάση τη διαδικασία που
πρότεινε η παράταξη που ελέγχει αυτή
την οργάνωση (ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ), ενώ, τελευ
ταία, η ίδια η παράταξη (ΠΑΣΚΕ) είχε χα
ρακτηρίσει με ανακοίνωσή-της την ΓΣΕΕ
«αιχμή του κυβερνητικού συνδικαλισμού»
και είχε μιλήσει για «αρνητικές εμπειρίες
της εξαετίας που η ΓΣΕΕ καθοδηγείται α
πό· την ίδια ηγετική ομάδα...».
Τα π ε ρ ισ τα τικ ά α υ τά γέννησ α ν,
εύλογα,την εντύπωση ότι στο χώρο της α
ξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είχε ξεκα

θαρίσει ακόμα η «γραμμή» που θα ακολου
θηθεί στον συνδικαλισμό με την προοπτι
κή της ανάλήψης της κυβερνητικής εξου
σίας και ότι εξακολουθούσαν να υπάρ
χουν οι δύο πόλοι γύρω από τους οποίους
κινούνται και διαμορφώνονται οι δύο τά
σεις — ή τα «πρόσωπα» — της συνδικαλι
στικής πολιτικής της αξιωματικής αντιπο
λίτευσης. Η «μετριοπαθής», και καθοδη
γούμενη από πολιτικούς παράγοντες, τά
ση έβλεπε το όλο πρόβλημα «ρεαλιστικά»
και ευνοούσε κάποια «γέφυρα» προς την
σημερινή «ηγεσία» της ΓΣΕΕ. Αντίθετα, ο
συνδικαλιστικός τομέας του κόμματος, ή
ταν περισσότερο «ταξικός» και — ίσως ε
πειδή αντιμετωπίζει και την «πίεση» της
ΕΣΑΚ - Σ εξέφραζε πιο «αδιάλλακτες» θέ
σεις απέναντι στον σημερινό «κυβερνητι
κό συνδικαλισμό» προς τον οποίο εμφανί
ζεται «σκληρός», είτε γιατί αρνείται πραγ
ματικά να συμπράξει στην διεύρυνση, είτε
γιατί θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις
που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με την
συμβολή στελεχών-του στην όλη «επιχεί
ρηση».
Οι τελευταιές, όμως, (επιφανειακές) ε
ξελίξεις δημιουργούν πραγματικά την εν
τύπωση ότι η «συνεργασία της «ηγετικής
ομάδας» της ΓΣΕΕ και της ΠΑΣΚΕ δεν
«περπατά» και ότι επικράτησε η «γραμμή»
της ΠΑΣΚΕ που εμφανίζεται να μη θέλει
«συνδιαλλαγή» με την ΓΣΕΕ. Βέβαια, η
«γραμμή» αυτή είναι αντίθετη προς το γε
νικότερο «πνεύμα» που χαρακτηρίζει τελευταιά την αξιωματική αντιπολίτευση και
το οποίο είναι σαφώς «διαλλακτικό» σε
σχέση με τις γενικότερες θέσεις που υπο
στήριζε μέχρι πρόσφατα το ΠΑΣΟΚ. Ο
τορπιλισμός της «συνεργασίας» ΓΣΕΕ ΠΑΣΟΚ (εάν, βέβαια, είναι πραγματικός
και δεν αποτελεί «τακτικό ελιγμό» της ΠΑ
ΣΚΕ για να «θολώσει τα νερά» και να «αποκαταστήσει» την «αξιοπιστία»-της στην
βάση-της που την πιέζει από τα αριστερά,
περιμένοντας ίσως την κατάλληλη στιγμή
να υλοποιήσει τις όποιες συμφωνίες με
την «ηγετική ομάδα» της ΓΣΕΕ) έγινε χω
ρίς ιδεολογικές και άλλες αβαρίες της
ΠΑΣΚΕ προς την ΕΣΑΚ - Σ (ΚΚΕ) με την ο
ποία συνεχίζει την αντιδικία-της σε χαμη
λότερους, βέβαια, τόνους, αλλά, οπωσδή
ποτε, με σαφή διαχωρισμό των στόχων
και των προοπτικών-της. Η επερχόμενη ε
κλογική αναμέτρηση και οι «πιέσεις» που
αυτόκλητα ασκεί το ΚΚΕ προς το ΠΑΣΟΚ
για «συνεργασία» (και είναι γνωστά τα
συνθήματα «αλλαγή δεν γίνεται χωρίς το
ΚΚΕ» και «ΚΚΕ, αλλαγή, δεύτερη κατανο
μή») σε περίοδο, μάλιστα, που το ΠΑΣΟΚ
αποστασιοποιείται σταδιακά από τις «από
λυτες» θέσεις που έχουν παίξει σημαντικό
ρόλο στην διαμόρφωση αυτού του κλίμα
τος στον συνδικαλιστικό χώρο, που ευνο
εί τον χουντοκυβερνητικό συνδικαλισμό
και την κυβέρνηση γενικότερα.
Η «αδυναμία» συνεργασίας των δυο κύ
ριων παρατάξεων της συνδικαλιστικής α
ντιπολίτευσης για την διεκδίκηση κοινών
υποτίθεται, στόχων και αιτημάτων των ερ
γαζομένων και η «δυστοκία» ανάληψης απεργιακών αγώνων με κάποια «ουσία» α
ποτελούν τα εμφανή συμπτώματα του
πραγματικού εκφυλισμού του συνδικαλι
στικού κινήματος, που δεν μπορεί να εξωραϊσθεί, ούτε με διακηρύξεις, ούτε με ε
κρήξεις «ταξικής αδιαλλαξίας».
Είναι ενδεικτική επί του προκειμένου η
πρόσφατη περίπτωση της απεργίας στην
ΔΕΗ, που καθοδηγήθηκε από τις πολιτι
κές και συνδικαλιστικές δυνάμεις του ΠΑ
ΣΟΚ.
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Η απεργία αυτή αποτέλεσε την πιο πρό
σφατη αφορμή για την επανεπιβεβαίωση
της οξείας κρίσεως που σοβεί στις σχέ
σεις ΠΑΣΚΕ και ΕΣΑΚ - Σ, οι όποιες, εν
τοΰτοις, εκείνη την περίοδο εμφανίζονταν
ότι «συνεργάζονταν» στο πλαίσιο των «16
ομοσπονδιών»' σχήμα που συγκροτήθη
κε εκ των ενόντων για να αντικαταστήσει
κατά κάποιο τρόπο τις ΣΑΔΕΟ του 1979
που διαλύθηκαν απο τους ανταγωνι
σμούς, και τις υστεροβουλίες των δυο
συνδικαλιστικών (και πολιτικών) «υπερδυνάμεων» (ΠΑΣΟΚ -ΠΑΣΚΕ και ΚΚΕ - ΕΣΑΚΣ).
Το σχήμα των «16 ομοσπονδιών» — στο
οποίο κάθε παράταξη «προσέφερε» τις ο
μοσπονδίες που ελέγχει — και το οποίο
συγκροτήθηκε για να αποτελέσει το «αντί
παλο δέος» προς την ΓΣΕΕ (και την ΑΔΕΔΥ, γιατί στις «16» μετέχουν και ομοσπον
δίες δημοσίων υπαλλήλων) μετά από μια
μικρή περίοδο επίπλαστης «συνοχής» και
«συνεργασίας» κλ υδωνίστηκε με αφορμή
την οργάνωση συγκέντρωσης σε εκδήλω
ση συμπαράστασης προς τους — διωκό
μενους — απεργούς της ΔΕΗ. Οι οργανώ
σεις που επηρεάζονται από την ΕΣΑΚ-Σ
τορπίλλισαν την εκδήλωση μετά την
διαφωνία-τους,με την ΠΑΣΚΕ για το ποιοι
— θα «έπρεπε να είναι οι ομιλητές της
συγκέντρωσης. Και η ΠΑΣΚΕ σε «αντίποι
να» δεν δέχτηκε να « συμβάλει» με τις
δυνάμεις-της στην οργάνωση συγκέντρω
σης την ημέρα της πανεργατικής απερ
γίας της ΓΣΕΕ, μετά την άρνηση της τε
λευταίας να εμφανιστεί μπροστά στους
εργαζομένους, τους οποίους κατά τα άλ
λα «εκπροσωπεί» στους προθαλάμους
των κυβερνητικών γραφείων.
Ταυτόχρονα, σημειώθηκαν και ορισμέ
νες «περιέργες διαρροές» σημαντικών ορ
γανώσεων από την απεργία που υποτίθε
ται ότι έχει κηρύξει στις 10 και 11 Νοεμ
βρίου ο φορέας των 16 ομοσπονδιών. Οι
«διαρροές» αυτές μείωσαν σημαντικά την
«ακτινοβολία» της κινητοποίησης που έγι
νε μεν στα πλαίσια της απεργίας της
ΓΣΕΕ, αλλά είχε και χαρακτήρα αντιπαρά
θεσης προς αυτήν.
Η ουσιαστική διάσπαση της «συνεργα
σίας» των «16» έδωσε την ευκαιρία στην
ΕΣΑΚ-Σ να προχωρήσει στην οργάνωση
παραταξιακής - κομματικής συγκέντρω
σης την ημέρα της απεργίας, όπου μεταξύ
άλλων διατυπώθηκε και διαδηλώθηκε και
η αντίθεση της παράταξης αυτής προς αι
τήματα τα οποία πρόβαλε η απεργία της

ΓΣΕΕ στην οποία εν τούτοις μετείχε... (πχ.
αντίθεση στο αίτημα της ΓΣΕΕ για την κα
θιέρωση συνδικαλιστικής εισφοράς, για
την οποία είχαν παλαιότερα συμφωνήσει
σε γενικές γραμμές και η ΠΑΣΚΕ και το
ΑΕΜ).
Τελευταία, το σχήμα των «16» έπαψε
και τυπικά να λειτουργεί μετά από την «α
πομάκρυνση» των οργανώσεων που ελέγ
χονται από την ΠΑΣΚΕ. Η ουσιαστική αυ
τή διάλυση της «συνεργασίας» — που και
στο σημείο αυτό ακολούθησε την «τύχη»
των ΣΑΔΕΟ — έδωσε την «δυνατότητα»
στην ΕΣΑΚ-Σ να επαναφέρει στο προσκή
νιο κάποιο «θολό» σχήμα «συνεργαζομένων ομοσπονδιών» που εκφράζουν μάλι
στα θέσεις για τα εργατικά προβλήματα
κάτω από το πρίσμα και την οπτική του
«κόμματος της εργατικής τάξης» που τις
καθοδηγεί. (Το σχήμα αυτό εμφανίστηκε,
ήδη, στις στήλες του «Ριζοσπάστη», μαζί
με το άλλο «καπέλο» της «επιτροπής σω
ματείων ενάντια στην ακρίβεια, την ανερ
γία και τις απολύσεις»).
Το πλαίσιο στο οποίο κινείται η «συνερ
γασία» των δύο κύριων δυνάμεων της
συνδικαλιστικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΚΕ
και ΕΣΑΚ-Σ), καθώς και οι συνεχείς «διαπληκτια*ιοί»-τους, που είχαν φτάσει μέχρι
και σε δυναμικές αναμετρήσεις για την
«πρωτοκαθεδρία» και την «αποκλειστικό
τητα» εκπροσώπησης των εργαζομένων,
δίνουν αβίαστα «πρώτη ύλη» στα στελέχη
της ΓΣΕΕ για να εμφανιστούν σαν οι «ηρακλείς» της ενότητας και της πολιτικής
(κομματικής) ανεξαρτησίας του συνδικαλι
στικού κινήματος. Στο πρόσφατο Γενικό
Συμβούλιο της ΓΣΕΕ (3 - 5 Οκτωβρίου) ο
πρόεδρος της συνομοσπονδίας είχε «προ
φητικά» κατηγορήσει τα κόμματα της αντι
πολίτευσης ότι με τις παρεμβάσεις-τους
διασπούν το κίνημα και είχε επισημάνει
για τη συνδικαλιστική αντιπολίτευση ότι...
«αλληλομισούμενη, αλληλοϋποβλεπόμενη και αλληλοκατηγορούμενη έκανε κά
που κάπου εκεχειρία μεταξύ-της για να
μαζευτεί σε κάποιο μπαλκόνι για να κάνει
διαγωνισμό αδιαλλαξίας, ανευθυνότητας
και λασπολογίας...»
Τα γεγονότα, όμως, ξεπέρασαν τις επι
σημάνσεις αυτές, γιατί σήμερα η αντιπολί
τευση ούτε στο ίδιο μπαλκόνι δεν μπορεί
να μαζευτεί. Η γενικότερη δε τακτική-της
δεν στερεί τον «κυβερνητικό συνδικαλι
σμό» από επιχειρήματα για να στηρίζει
την θεωριά-του για τις ιδιαίτερα «φιλικές»
σχέσεις που χαρακτηρίζουν τις δύο κύ
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ριες παρατάξειες-της. Πραγματικά, η συν
δικαλιστική αντιπολίτευση εξακολουθεί
να πελαγοδρομεί και να επιβεβαιώνει την
αδυναμία-της, όχι μόνο στην καθοδήγηση
ουσιαστικών και μακροπρόθεσμων εργα
τικών διεκδικήσεων αλλά και — το κύριό
τερο — στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
κάποιας στοιχειώδους συνεργασίας.
Όσο πλησιάζει ο χρόνος των βουλευτι
κών εκλογών οι δυο «υπερδυνάμεις» της
συνδικαλιστικής — και πολιτικής — αντι
πολίτευσης (ΠΑΣΟΚ - ΠΑΣΚΕ και ΚΚΕ ΕΣΑΚ-Σ) φαίνεται ότι έχουν αποδυθεί σε
μια αναμέτρηση για την εδραίωση των
θέσεών-τους, ενώ η τρίτη δύναμη της αν
τιπολίτευσης — στον συνδικαλιστικό του
λάχιστον χώρο — το ΑΕΜ (ΚΚΕ εσ.) npor
σπαθεί να «νουθετήσει» τους «ανταγωνι
στές» με μια επιχειρηματολογία που δεν
βρίσκει, όμως, καμιά ανταπόκριση σ’ αυ
τούς. Αυτό ανάγκασε, τελευταία, το ΑΕΜ
να μιλήσει ανοιχτά πια γιά «κομματικούς
ανταγωνισμούς» και «ηγεμονισμούς» των
δυο «υπερδυνάμεων», οι οποίες «στο όνο
μα της εξυπηρέτησης των μικροπαρατα ξιακών-τους συμφερόντων θυσιάζουν την
υπόθεση της προώθησης των αγώνων
των εργαζομένων... ». Η πανεργατική α
περγία που κήρυξε — για τους γνωστούς
λόγους και για ακόμα γνωστότερες σκοπι
μότητες — η ΓΣΕΕ (η «αιχμή του κυβερνη
τικού συνδικαλισμού» κατα την πιό τελευ
ταία διαπίστωση της ΠΑΣΚΕ) λειτούργησε
σαν καταλύτης για την έμπρακτη επιβε
βαίωση των ανταγωνισμών, αλλά και της
υστεροβουλίας των πολιτικών συνδικαλι
στικών δυνάμεων.
Ο ανταγωνισμός των δυο «υπερδυνάμε
ων» — που εκδηλώθηκε για μια ακόμα φο
ρά στην υπόθεση της πανεργατικής απερ- '
γίας της ΓΣΕΕ και οδήγησε στη εμφανή
διαφοροποίηση των επιδιώξεών-τους γύ
ρω από την «αξιοποίηση» της κινητοποίη
σης — δεν πρέπει να απομονωθεί από τις
γενικότερες εξελίξεις που κυοφορούνται
στο συνδικαλιστικό κίνημα, πρόγευση των
οποίων δόθηκε στο πρόσφατο Γενικό Συμ
βούλιο της ΓΣΕΕ.
Σ’ αυτό, όπως είναι γνωστό, η «ηγετική
ομάδα» της ΓΣΕΕ αποδέχθηκε μια σειρά
όρων που έθεσε η ΠΑΣΚΕ για τον «εκδη
μοκρατισμό» της κορυφής του συνδικαλι
στικού κινήματος (ΓΣΕΕ), με την συγκρό
τηση Μικτής Επιτροπής (ΓΣΕΕ - ΠΑΣΚΕ)
γ ιά την επιφανειακή ρύθμιση του οργανω
τικού προβλήματος (εγγραφές οργανώσε
ων, καταστατικό συνέδριο, συνέδριο για
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την εκλογή νέας διοίκησης) στο επίπεδο
της συνομοσπονδίας.
Η ΕΣΑΚ-Σ πέρα από την ελάχιστα επικοδομητική και καθόλου σοβαρή παρουσίατης στο Γενικό Συμβούλιο — αρνήθηκε να
συμπράξει — με την συμμετοχή-της στην
Μικτή Επιτροπή — σ’ αυτήν τη μεθόδευση
και έτσι έμεινε η μόνη συνδικαλιστική (και
πολιτική) δύναμη που απέρριψε τις «ενωτικές πρωτοβουλίες» της ΓΣΕΕ και της
ΠΑΣΚΕ.
Παράλληλα, ένα στοιχείο που δεν μπο
ρεί — και δεν πρέπει — να περάσει απα
ρατήρητο στην πορεία του συνδικαλιστι
κού κινήματος τον τελευταίο καιρό αφορά
στην ταχτική — και όχι στις «ενωτικές»
φραστικές διακηρύξεις — της ΕΣΑΚ-Σ
(ΚΚΕ). Η τακτική αυτή γεννά πολλές απο
ρίες γιατί, κατά αντικειμενική κρίση, οδη
γεί σε αδιέξοδα που όχι μόνο δεν συμβάλ
λουν στην ενότητα του συνδικαλιστικού
κινήματος, αλλά αντίθετα το οδηγούν σε
πολιτικές καταστάσεις και ενισχύουν τις
προπαγανδιστικές θέσεις του «κυβερνητι
κού συνδικαλισμού». Η στάση που κράτη
σε η ΕΣΑΚ-Σ στο Γενικό Συμβούλιο της
ΓΣΕΕ σε συνδυασμό με τα στοιχεία που
ήρθαν στην επιφάνεια σχετικά με τον «ε
λαστικό» σεβασμό εκ μέρους-της των δη
μοκρατικών διαδικασιών για την παράβα
ση των οποίων ψέγει τους συνδικαλιστικούς-της αντιπάλους, δημιούργησαν ένα
κλίμα σε βάρος-της που δεν εξισορροπεί
ται από την αναμφισβήτητη επιρροή-της
σε αξιόλογη μερίδα του εργατικού δυνα
μικού, ο ύ τε από την α ξιο ζή λ ευ τη
δυνατότητά-της να κινητοποιεί έγκαιρα
και μαζικά τις δυνάμεις που ελέγχει.
Το κλίμα αυτό ενισχύεται και από τη
στάση που κρατούν οι εκπρόσωποι της
ΕΣΑΚ-Σ στις συνδικαλιστικές εκδηλώσεις
(συσκέψεις κλπ.).Πρόκειται για μια στάση,
η οποία, όπως έχει, ήδη, επισημανθεί από
αυτές τις στήλες, οδηγεί με μαθηματική α
κρίβεια στην απομάκρυνση της ΕΣΑΚ-Σ α
πό τον κύριο κορμό του συνδικαλιστικού
κινήματος στον οποίο μετέχουν όλες οι
πολιτικές τάσεις από την άκρα Δεξιά, μέ
χρι την πάσης φύσης Αριστερά. Η απολιτικότητα αυτή δεν είναι τυχαία αλλά φαίνε
ται ότι αποτελεί και την πολιτική επιλογή
της ΕΣΑΚ-Σ (ΚΚΕ) και δεν μπορεί να καλυ
φθεί με τις φραστικές διακηρύξεις περί ε
νότητας. Στους κόλπους της παράταξης
αυτής είναι φανερό ότι έχει επικρατήσει η
άποψη ότι ο πολιτικός χώρος, μου εκφρά
ζ ε τα ι στον συνδικαλισμό από την

ΕΣΑΚ-Σ,«πρέπει» να αποκτήσει αυτόνομο
φορέα, που σημαίνει επισημοποίηση —
και οριστικοποίηση — της —άτυπης σήμε
ρα — οργανικής διάσπασης του συνδικα
λιστικού κινήματος. Η οργανωτική υποδο
μή προς την κατεύθυνση αυτή έχει αρχί
σει από καιρό να μεθοδεύεται και τώρα α•πλώς αναμένεται να βρεθεί ο πιο κατάλ
ληλος χρόνος για την «ανοιχτή ρήξη».
Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις ο χρό
νος αυτός τοποθετείται αμέσως μετά τις
βουλευτικές εκλογές, από τις οποίες το
ΚΚΕ πιστεύει ότι θα βγει ενισχυμένο. Ταυ
τόχρονα η ΕΣΑΚ-Σ με την «περίεργη» τα
κτική που ακολουθούν τα στελέχη-της
στους επίσημους θεσμούς του συνδικαλι
στικού κινήματος δίνει την εντύπωση ότι
προκαλεί τον «κυβερνητικό συνδικαλι
σμό» να πάρει πειθαρχικά μέτρα εναντίοντης με τρόπο ώστε να αποκτήσει η ΕΣΑΚΣ την τυπική δικαιολογία για να προχωρή
σει στην συγκρότηση του επίσημα κομμα
τικού συνδικαλιστικού φορέα κατά το —
ατυχές, όπως αποδείχτηκε ιστορικά —
προηγούμενο του 1928.
Σύμφωνα με την μεθόδευση αυτή η
ΕΣΑΚ-Σ θα επιχειρήσει να εμφανιστεί και
σαν «θύμα» που «αναγκάζεται» να προχω
ρήσει στη συγκρότηση του φορέα. Και αυ
τό ίσως, γιατί δεν έχει αποκτήσει ακόμα
το πολιτικό θάρρος να αναλάβει ευθέως
την ευθύνη της διάσπασης, την οποία θα
επιρρίψει στις δυνάμεις του «κυβερνητι
κού συνδικαλισμού», οι οποίες, βέβαια,
δεν είναι καθόλου άμοιρες ευθυνών για
την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο
συνδικαλιστικό κίνημα.
Στα πλαίσια της δημιουργίας της υπο
δομής προς την κατεύθυνση της συγκρό
τησης του «άλλου» συνδικαλιστικού φο
ρέα (που από χρόνια αποτελεί τον διακαή
πόθο των χουντικών και ακροδεξιών στοι
χείων της ΓΣΕΕ που θέλουν την «κάθαρ
ση» της συνομοσπονδίας από την κομμου
νιστική Αριστερά) η ΕΣΑΚ-Σ έχει αναπτύ
ξει τουλάχιστον «περίεργες» και όχι μόνο
πολιτικές σχέσεις με το καθοδηγητικό όρ
γανο του διεθνούς συνδικαλιστικού κινή
ματος που ιδεολογικά ελέγχεται από τα
κράτη του «υπαρκτού σοσιαλισμού».
Η πορεία που δείχνει ότι ακολουθεί η
ΕΣΑΚ-Σ είναι σαφές ότι αποτελεί ήττα ορι
σμένων δυνάμεών-τής που υποστήριζαν
ότι η πάλη για την κατάκτηση της «συνδι
καλιστικής εξουσίας» πρέπει να δοθεί μέ
σα από τους θεσμούς (ΓΣΕΕ, κλπ.) και όχι
έξω και μακρυά απ’ αυτούς.
a
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ΑΝΤΙ-ΛΙΑΨΗΜΙΣΗ

το υ Διονύση Σ κ ά λ ο υ

Ο λόγος και πάλι για την ΠΕΣΙΝΕ.
Πριν τέσσερεις μήνες (ΑΝΤΙ, τχ.156), αντιπαραθέτοντας
στη διαφήμιση της ΠΕΣΙΝΕ την «ΑΝΤΙΔΙΑΦΗΜΙΣΗ»-μας,
δείξαμε πώς είναι δυνατόν να διατηρεί κανείς την
αυτονομία-του απέναντι στα οργανωμένα οικονομικό συμ
φέροντα, ακόμα και όταν αυτά παίρνουν τη μορφή του πε
λάτη.
Συντάκτης εκείνης της ΑΝΤΙ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ήταν ουσια
στικά η ίδια η ΠΕΣΙΝΕ.
• Με καθαρά κέρδη που κινούνται σταθερά σε ποσοστό
25% - 30% των ιδίων κεφαλαίων-της, αποδεικνύει πόσο
δίκιο είχαν ο Δημήτρης Μπάτσης, ο Νίκος Κιτσίκης, ο
Γιάννης Ζ'ιγδης, ο τεχνικός κόσμος της χώρας, να πιστεύ
ουν σε πείσμα των δικηγόρων της κυβέρνησης Καραμαν
λή — υπουργός Βιομηχανίας ήταν τότε ο κ.Ν. Μάρτης —
ότι η χώρα μπορούσε και έπρεπε να εκμεταλλευθεί αυτο
δύναμα τους βωξίτες-της.
• Πληρώνοντας το ηλεκτρικό ρεύμα φτηνότερα ακόμα κι
από όσο η ίδια υπολογίζει, αποδεικνύει τη «συμβολή»-της
στο ενεργειακό πρόβλημα της χώρας. (Θυμίζουμε πως, ε
νώ το 1974 η αντιπρόεδρος και μέτοχος κατά 12% του «Α
λουμίνιο της Ελλάδος Α.Ε», ΕΤΒΑ, σε ειδική μελέτη-της, υ
πολόγιζε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα μπορούσε και έπρεπε να
πουλιέται 0,41 έως 0,57 δρχ/KWh’ την ίδια ακριβώς στιγ
μή η «ελληνική » ΠΕΣΙΝΕ αγόραζε την KWh από τη
ΔΕΗ....0,33 δρχ.).
• Υποβαθμίζοντας στοιχειώδη μέτρα προστασίας του πε
ριβάλλοντος που είχε η ίδια από την αρχή της
λειτουργίας-της πάρει — χωρίς να έχει σημειωτέονκαμιά
σχετική υποχρέωση — αποδεικνύει τη «συμβολή»-της
στην προστασία του περιβάλλοντος.
Πέρασαν από τότε τέσσερεις μήνες πλήρους σιωπής.
Στο διάστημα αυτό κι ενώ η εταιρία συνέχισε τη
διαφημιστική-της εκστρατεία, άλλοτε άμεσα και άλλοτε
έμμεσα, τη ευγενεί φροντίδι ορισμένων εντύπων που έ-

Η συμβολή της ΠΕΣΙΝΕ
σπευσαν να μεταμφιέσουν τις διαφημίσεις^της σε τάχα έ
ρευνες και δήθεν ρεπορτάζ, είχαμε την ευκαιρία να διαπι
στώσουμε ότι η σιωπή δεν είναι μόνο χρυσός, αλλά και
...αλουμίνιο. Γιατι τα νέα στοιχεία που μας επιβάλλουν να
επανέλθουμε αποδεικνύουν πράγματι ότι η εκμετάλλευση
του ελληνικού βωξίτη από τη γαλλική ΠΕΣΙΝΕ είναι χρυσοφόρα.
• Το «Αλουμίνιο της Ελλάδος Α.Ε» έχοντας επεκτείνει κά
θετα τον μονοπωλιακό-του έλεγχο πέρα από την παραγω
γή αλουμίνας-αλουμινίου και σε όλο το κύκλωμα που αρ
χ ίζ ε ι από την εξόρυξη του βωξίτη ώς την παραγωγή τελι
κών προϊόντων αλουμινίου, ελέγχει ΕΜΦΑΝΩΣ 21 τουλά
χιστον ετα ιρ ίες από τις οποίες οι 5 συγκαταλέγονται στις
100 πρώτες ελληνικές(Ι) βιομηχανίες.
• Διαθέτοντας στη διεθνή αγορά την ελληνική αλουμίνα
στις χαμηλότερες δυνατές διεθνείς τιμές, αποδεικνύει ότι
υποτιμολογεί συστηματικά τις εξαγωγές-της και καταρίπτει τον μύθο της «συναλλαγματικής ωφέλειας» που αποτέλεσ ε το βασ ικότερο επ ιχείρ η μα των εκάστοτε
απολογητών-της.
Έτσι, η διαφημιστική εκστρατεία της ΠΕΣΙΝΕ αποκαλύ
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πτει χαρακτηριστικά την αθέμιτη δυνατότητα που έχει ο
ανεξέλεγκτος — ασύδοτος ουσιαστικά στη χώρα-μας,—
διαφημιστικός λόγος, να διαστρέφει την πραγματικότητα
εμφανίζοντας παραπλανητικά μια αποικιακή εκμετάλλευ
ση σαν...συμβολή.
Η διαφημιστική αυτή εκστρατεία παρουσιάζει, όμως, κι
ένα γενικότερο ενδιαφέρον. Καταρρίπτει όλους τους μύ
θους που χρησιμοποιεί η διαφήμιση για να καθαγιάζει το
ρόλο -της και να εξασφαλίζει έτσι κοινωνική και οικονομι
κή αποδοχή. Με το πρόσχημα της ευεργετικής πληροφό
ρησης των καταναλωτών και της δημιουργίας συνθηκών ε
λεύθερου ανταγωνισμού, οι υποστηρικτές της διαφήμι
σης, επιδιώκουν να εξωραίσουν τον παρασιτικό και αθέμι
το ρόλο-της, εμφανίζοντάς-την — ούτε λίγο, ούτε πολύ —
σαν κάποιο παραγωγικό συντελεστή, όπως η εργασία ή το
κεφάλαιο. Έτσι, διεκδικούν την εξομοίωση του διαφημι
στικού κόστους με κάθε άλλο κόστος παραγωγής. Το δια
φημιστικό κόστος από φορολογική, για παράδειγμα, άπο
ψη αναγνωρίζεται σαν έξοδο της διαφημιζόμενης ετα ι
ρίας. Αφαιρείται από τα έσοδά-της και κατά συνέπεια
μειώνει τη φορολογία.

Η διαφημιστική εκστρατεία της ΠΕΣΙΝΕ που είναι ένα
δείγμα «διαφήμισης κύρους» αποτελεί ουσιαστικά μια
μορφή πολιτικής προπαγάνδας.
Γιατί, βέβαια, όταν η ΠΕΣΙΝΕ καταχωρούσε, πριν μ ερι
κούς μήνες, τη διαφήμισή-της στο ΑΝΤΙ, δεν μπορούσαμε
να φανταστούμε ότι απευθυνόταν σε υποψήφιους αγορα
στές αλουμίνας, ούτε ότι αποσκοπούσε ν’ αυξήσει την κα
τανάλωση των προϊόντων-της. Και βέβαια την πολυτέλεια
μιός τέτοιας «επικοινωνίας » δεν θα μπορούσε να έχει πα

ρά ένα μονοπώλιο. Ποια επιχείρηση κάτω από συνθήκες ε
λεύθερου ανταγωνισμού θα μπορούσε να επιβαρύνει, χω
ρίς συνέπειες, το κόστος των προϊόντων-της με μια τέτοια
διαφημιστική εκστρατεία «κύρους»;
Αλλά κι αυτή καθαυτή η δραστηριότητα της γαλλικής ε
ταιρίας παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον:, αποτελεί έ
να χαρακτηριστικό παράδειγμα του ρόλου που διαδραμα
τίζει το ξένο κεφάλαιο στη χώρα-μας, των μεθόδων που α
κολουθεί και των σχέσεων που αναπτύσσει με την
πολιτική-μας ηγεσία.

Μονοπωλιακός έλεγχος και υποτιμολόγηση
Ο ρόλος του ξένου κεφαλαίου στον τόπο-μας είναι αναντίρρη
τα συνδεδεμένος με τις πιο πικρές-μας εμπειρίες μισού αιώνα
προσπάθειας για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο. Με
τη μορφή της επένδυσης, της βοήθειας ή εκείνης του δανείου,
στάθηκε πάντα μηχανισμός εξάρτησης και υποτέλειας, η εισαγόμενη πρώτη ύλη μιας δραστήριας βιομηχανίας παραγωγής πολι
τικών ανωμαλιών και μιάς υπό ή παρα - ανάπτυξης ευθυγραμμι
σμένης με τα ιδιαίτερα συμφέροντά-του.
Από τα πρώτα-της κιόλας βήματα η χώρα εντάσσεται στα πλαί
σια της διεθνοποίησης του κεφαλαίου, εκχωρώντας κάθε πρωτο
βουλία για εκβιομηχάνιση στον ξένο παράγοντα και εξ υπολοί
που στο εμπορο-μεσιτικό δαιμόνιο της δασμοβίωτης εγχώριας ι
διωτικής πρωτοβουλίας(Ι).
Έτσι, η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από την αντίφαση
που παρουσιάζουν οι οικονομίες των εξαρτημένων χωρών, όπου
το ξένο κεφάλαιο αναπτύσσει εκείνους μονάχα τους κλάδους
που του χρειάζονται, είτε για προμηθευτές πρώτων υλών, είτε
για αγωγούς μετασχηματισμού και διάθεσης, στην αγορά των ι
θαγενών, προϊόντων της μητροπολιτικής βιομηχανίας(2). Ήδη, η
πρωτοεμφάνισή-του οδηγεί σε μαρασμό τη δυναμική βιομηχανι
κή δραστηριότητα που είχε αναπτύξει η χώρα πριν από τον Πρώ
το Παγκόσμιο Πόλεμο, εξάγοντας μηχανές (ατμομηχανές, ελαιο
πιεστήρια, σταφυλοπιεστήρια κλπ.) στη Μέση Ανατολή. Από τότε
και ώς τις μέρες μας, αλλάζοντας διαδοχικά ονόματα (σύμβαση
Κούπερ, δόγμα Τρούμαν, σχέδιο Μάρσαλ) το ίδιο πάντα ξένο κε
φάλαιο ασκεί την εξωραϊσμένη, με βραχυπρόθεσμες συναλλαγ
ματικές ωφέλειες, διαστρεβλωτική-του επίδραση στην αναπτυ
ξιακή πορεία της χώρας.
Η ελληνική σιδηρουργία, για παράδειγμα, ενώ θα μπορούσε
και έπρεπε να διαδραματίσει ρόλο άξονα, γύρω από τον οποίο θα
συναρθρωνόταν το μεταπολεμικό βιομηχανικό-μας σύστημα, α
γνοεί τις εγχώριες ανάγκες, απομονώνεται από τους υπόλοιπους
κλάδους της οικονομίας και επιδίδεται σχεδόν αποκλειστικά σε ε
ξαγωγές.
Ακόμα πιο χαρακτηριστική είναι η επίδραση που άσκησε το ξέ
νο κεφάλαιο στον ενεργειακό τομέα. ΟΙ εγχώριες πρωτογενείς
πηγές ενεργείας εγκαταλείπονται στα πλαίσια του μύθου της
Ψωροκώσταινας και το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας καλύπτε
ται κατά 85% από εισαγωγές. Είναι η εποχή της αγγλικής κυριαρ
χίας. Το αγγλικό κάρβουνο καλύπτει το 80% των εισαγωγών. Με
το πέρασμα (1947) από την αγγλική στην αμερικάνικη σφαίρα ε
πιρροής, σημειώνεται μια αλόγιστη στροφή προς το πετρέλαιο.
Το κάρβουνο πέφτει από το 67% στο 14% των εισαγωγών ενέρ
γειας, ενώ το πετρέλαιο περνάει αντίστοιχα από το 33% στο
86 %.

Ενταγμένη οργανικά η χώρα στις τελευταίες θέσεις του κέν
τρου της καπιταλιστικής πυραμίδας, ακολουθεί πιστά τους όρους
του παιχνιδιού που επιβάλλει το ξένο κεφάλαιο και υιοθετεί τρό
πους ανάπτυξης άσχετους με τις εσωτερικές-της δυνατότητες ή
ανάγκες.
Η περίπτωση του ΠΙΤΣΟΥ, για να έρθουμε σ’ ένα πρόσφατο πα
ράδειγμα, είναι κι αυτή χαρακτηριστική. Ο ΠΙΤΣΟΣ μια πρωτοπό
ρα ελληνική βιομηχανία με σημαντικές εξαγωγικές επιτυχίες και
αξιόλογη για τα ελληνικά δεδομένα τεχνολογία, αγοράζεται τον
Ιούνιο του 1976 από τις πολυεθνικές AEG, SIEMENS, και
SIEMENS-BOSCH. Η πώληση υπαγορεύεται από την αδυναμίατου να ανταποκριθεί στους ανταγωνιστικούς όρους των ομοιει-

δών πολυεθνικών επιχειρήσεων που,στο μεταξύ, έχουν εισβάλει
στην Ελλάδα.
Οι ξένοι αγοραστές εντάσσουν από την πρώτη στιγμή τη δρα
στηριότητα του ΠΙΤΣΟΥ στη διεθνή πολιτική-τους που, είναι φυσι
κό, να μη συμπίπτει με τις εθνικές προτεραιότητες. Μετατρέ
πουν, έτσι, την εταιρία από βιομηχανική σε καθαρά εμπορική, α
πολύουν ομαδικά περισσότερο από το μισό προσωπικό και εμφα
νίζουν συστηματικά...παθητικούς ισολογισμούς. Σήμερα ο ΠΙΤΣΟΣ δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να συναρμολογεί η
λεκτρικές συσκευές, που αγοράζει από μικρότερες βιομηχανίες
και τις οποίες επιβαρύνει με το διαφημιστικό κόστος της παρα
πλανητικής μετονομασίας-τους σε ...ευρωσυσκευές (Δες και
ΑΝΤΙ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ,ΑΝΤΙ, τχ. 148).
Στα γενικά αυτά πλαίσια της «συμβολής» του ξένου κεφαλαίου
πρέπει, ασφαλώς, να ενταχθεί και η «συμβολή» της ΠΕΣΙΝΕ, χα
ρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής που ακολουθεί μια
πολυεθνική εταιρεία, όταν στέλνει τη θυγατρική-της να «συμβάλει» στην οικονομική ανάπτυξη των ιθαγενών.
Ή ΠΕΣΙΝΕ, λοιπόν, έρχεται στην Ελλάδα πριν 20 ακριβώς χρό
νια και εξασφαλίζει από το Ελληνικό Δημόσιο με την περίφημη ε
κείνη σύμβαση της 27.8.1960 την μονοπωλιακή εκμετάλλευση του
ελληνικού βωξίτη.
Με αρχικούς όρους (ιδιαίτερα το άρθρο 23 της σύμβασης) και
συνεχείς μετέπειτα παρασκηνιακές πιέσεις σε όλα τα επίπεδα,
καταφέρνει μέχρι και σήμερα να αποκλείει την είσοδο κάθε επί
δοξου ανταγωνιστή στη «δουλειά».
Παρά τις ευοίωνες διεθνείς προοπτικές για τη ζήτηση του με
τάλλου,τις διαπιστωμένες ευρωπαϊκές ανάγκες (3) και τις συγκε
κριμένες προτάσεις για ένα νέο εργοστάσιο αλουμίνας, η ΠΕΣΙΝΕ εξακολουθεί να δια τηρ εί το μονοπωλιακό-της προνόμιο ακέ
ραιο.
Έτσι στο μετρά, το αεροδρόμιο, το έγχρωμο σύστημα τηλεόρα
σης...δεν πρέπει να παραλείψουμε και το αλουμίνιο όταν σύντομα
κληθούμε να εξοφλήσουμε τα δίδακτρα των «oligon» εκείνων ελ
ληνικών που χρησιμοποίησε ο Ζισκάρ Ντ’ Εσταίν στις θερμές
προσφωνήσεις-του από τις στήλες Ολυμπίου Διός.
Π α ρ ά λ λ η λ α , η ΠΕΣΙΝΕ ε π ε κ τ ε ίν ο ν τ α ς κ ά θ ετα τη
δραστηριότητά-της, από την εξόρυξη του βωξίτη, ώς την επεξερ
γασία και παραγωγή τελικών προϊόντων αλουμινίου, επαληθεύει
τον αποικιοκρατικό χαρακτήρα της παρουσίας-της στην Ελλάδα.
Σήμερα η γαλλική εταιρία ελέγχει ΕΜΦΑΝΩΣ τέσσερεις από
τις έξι μεταλλευτικές επιχειρήσεις βωξίτη και τις τρεις μεγαλύτε
ρες μεταλλουργικές βιομηχανίες επεξεργασίας του αλουμίνιου.
Με τουλάχιστον 14 ακόμα βιομηχανίες επεξεργασίας τελικών
π ρ ο ϊόντω ν α λ ο υ μ ιν ίο υ ο λ ο κ λ η ρ ώ ν ει και κ ά θ ετα τον
μονοπωλιακό-της έλεγχο σ’ έναν από τους νευραλγικούς τομείς
της Εθνικής Οικονομίας.
Στον πίνακα της σελίδας που ακολουθεί στοιχειοθετείται ανά
γλυφα αυτή η αλήθεια. Τα ίδια πρόσωπα που απαρτίζουν το διοι
κητικό συμβούλιο του «Αλουμίνιο της Ελλάδος Α.Ε» εμφανίζονται
και στις άλλες εταιρίες του πίνακα, είτε σαν διευθύνοντες σύμ
βουλοι, είτε σαν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, είτε, τέλος,
σαν διαχειριστές των Ε.Π.Ε.
Ο μονοπωλιακός έλεγχος που διαπιστώνουμε, παρέχει σε κάθε
θυγατρική εταιρία τη δυνατότητα να εξυπηρετεί κατά τον πιό α
ποτελεσματικό τρόπο όλους εκείνους τους σκοπούς, για τους ο
ποίους στέλνεται από την μητέρα-εταιρία στη χώρα υποδοχής και
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που δεν είναι, φυσικά, ο διακαής πόθος της «μητέρας» να δει την
«θυγατέρα» συμβάλουσα στην οικονομική ανάπτυξη των ιθαγε
νών, αλλά απλούστατα , η επιθυμία (και ανάγκη) να μεγιστοποιή
σει τα κέρδη-της. Να προμηθευτεί,δηλαδή, φτηνά την απαραίτητη
πρώτη ύλη και να παράγει με χαμηλό κόστος(φτηνά εργατικά,
φτηνή ενέργεια (4) κλπ.), διευρύνοντας, ταυτόχρονα, τις πωλήσεις της στην παρθένα, συνήθως, αγορά των ιθαγενών.
Οι επιδιώξεις αυτές όσο θεμιτές κι αν είναι — ειδικά στα πλαί
σια του καπιταλιστικού συστήματος που αποδέχεται και υιοθετεί
η χώρα υποδοχής — δεν παύουν να αντιστρατεύονται καταφα
νώς τα συμφέροντα των ιθαγενών. Αυτό το ξέρει καλά η «μητέρα»
εταιρία και γ ι’ αυτό φροντίζει να μην το συνειδητοποιήσουν ποτέ
οι ιθαγενείς. Η «θυγατέρα» βαφτίζεται ελληνοπρεπέστατα «Α
λουμίνιο της ΕΛΛΑΔΟΣ» και η έλευσή-της συνοδεύεται από τον
πανάρχαιο (προγενέστερο κι αυτής ακόμα της «εκπολιτιστικής»
εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδοου) μύθο της συμβολής.
Στην προηγούμενη αναφορά μας στο «Αλουμίνιο της.
Ελλάδος», (ΑΝΤΙ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, τχ. 156), είχαμε την ευκαιρία να ε
ξετάσουμε αναλυτικά τη «συμβολή» αυτή.
Σήμερα, θα σταθούμε διεξοδικότερα στο βασικότερο επιχείρη
μα των εκάστοτε απολογητών αυτής της «συμβολής», την περί
φημη «συναλλαγματική ωφέλεια» της Εθνικής-μας Οικονομίας.
Τα στοιχεία που ακολουθούν προέρχονται από τις πιό αξιόπι
στες σχετικές πηγές (τις στατιστικές του ΟΗΕ για το Εμπόριο και
την Ανάπτυξη και την ειδική έκδοση γύρω από το αλουμίνιο «Ro
skill Information Service») και αποδεικνύουν ότι το «Αλουμίνιο
της Ελλάδος» υποτιμολογεί συστηματικά τις εξαγωγές του.
Στον παρακάτω πίνακα οι, κατά μετρικό τόννο αλουμίνας, τιμές
σε δολάρια στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι εξαγωγές των
ΗΠΑ, Δυτ. Γερμανίας και Γαλλίας κατά τα έτη 1972 ώς και 1978,
συγκρίνονται με τις αντίστοιχες τιμές εξαγωγής της ελληνικής α
λουμίνας. Το 1978, η ίδια ΠΕΣΙΝΕ εξάγει την αλουμίνα από την
Ελλάδα προς 132 δολ./τόν. και από την Γαλλία προς 283 δολ./τόν.

Τιμές εξαγωγής αλουμίνας ανά τόνο εκφρασμένες
σε δολάρια
Η.Π.Α.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ

1972
82
98
93
62

1973
97
125
102
68

1974
115
127
146
86

1975
146
155
195
119

1976
169
156
203
124

1977
201
176
214
128

1978
189
283
132

Ολοκληρώνουμε την παρουσίαση της «συμβολής» του «Αλουμί
νιο της Ελλάδος» με δυο επιστολές που λάβαμε και δημοσιεύου
με σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στο εργοστάσιο και τις συν
θήκες διαβίωσης (5) στα Άσπρα Σπίτια.
• Ο γιατρός κ. Δημήτρης Γερούκαλης, Αντιπρόεδρος της Επι
τροπής Προστασίας Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων και μέ
λος της Επιτροπής που συστήθηκε με κοινή απόφαση των Υπουρ
γών Πολιτισμού και Επιστημών, Βιομηχανίας και Ενέργειας, Ερ
γασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών για να μελετήσει «τις συνθή
κες εργασίας και την κατάσταση υγείας των εργατοϋπαλλήλων
της βιομηχανίας «Αλουμίνιο της Ελλάδος», γράφει:
Αθήνα, Σεπτ. 16, 1980
Αγαπητό ΑΝΤΙ,
Σ ' ένα από τα τελευταία τεύχη (Ιούλης 18, 1980) δημοσιεύθηκε η
Αντι-διαφήμιση του κ.Δ.Σκύλου με θέμα «Βαριά βιομηχανία ελαφρού
μετάλλου ή ελαφριά αντιμετώπιση βαριών ευθυνών» σχετικά με τον
τρόπο λειτουργίας της εταιρίας Αλουμίνιον της Ελλάδος ΑΕ.
Σε όσα γράφονται δεν έχω να προσθέσω κάτι, αλλά θέλω να επισημάνω μιαν άλλη πλευρά του προβλήματος, τις συνθήκες εργασίας και την
υγεία των εργαζομένων.
Με τις απεργιακές κινητοποιήσεις των σωματείων, με κύριο αίτημα
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αφού τα κρούσματα αναπνευστι
κών προβλημάτων πλήθαιναν και με την πίεση που ασκήθηκε στους αρ
μόδιους από την πραγματικότητα (καταστρεπτική επίδραση της ρύπαν
σης στο γύρω περιβάλλον με βλαβερές επιδράσεις στη μελισσοκομία,
κτηνοτροφία, ελιές, κλπ.) έγινε συνείδηση η ανάγκη διερεύνησης των
συνθηκών εργασίας. Ενδεικτικά παραθέτω πιστοποιητικά νοσηλείας
δύο εργατών του Αλουμινίου και δελτίον ιατρικής εξέτασης της υπηρε
σίας του Αλουμινίου.

Έτσι, με την υπ αρ. 35090/4702/4 Αυγ.1976 κοινή απόφαση των υ
πουργών Πολιτισμού και Επιστημών, Βιομηχανίας και Ενέργειας, Ερ
γασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, συστήθηκε επιτροπή για τη διερεύνηση των συνθηκών εργασίας.
Στην επιτροπή ορίσθηκαν και οι εξής παρατηρητές, οι κ.Δ.Οικονό
μου και Φ.Κωνσταντόπαιδος, από την εταιρία, και οι κ.Δ.Χαραλάμπους και Δ. Γερούκαλης, από τα σωματεία.
Είναι γεγονός ότι η επιτροπή, υπό την προεδρία του καθηγητή
κ.Δ.Τριχόπουλου εργάσθηκε πολύ συνειδητά και παρά τις δυσκολίες,
γιατί ήταν η πρώτη μελέτη τέτοιας έκτασης και τέτοιας μεθοδολογικής
αρτιότητας, μπόρεσε να προχωρήσει σε μια σφαιρική αντιμετώπιση των
προβλημάτων και να δώσει απαντήσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες.
Το 1978 κυκλοφόρησε ο τόμος με τα πορίσματα και, βέβαια, με όλη τη
μεθοδολογία της διερεύνησης.
Σας επισυνάπτω σε φωτοτυπία τα κεφάλαια, Συμπεράσματα και Προ
τάσεις. Από τα Συμπεράσματα, εκτιμώντας και το περιορισμένο του
χώρου επισημαίνω τα εξής: «Στους εργαζόμενους στην ηλεκτρόλυση
και ιδιαίτερα στους συντηρητές, η επίπτωση αναπνευστικών διαταρα
χών είναι αναμφισβήτητα αυξημένη».
Γενικά διαπιστώθηκε το υποβαθμισμένο περιβάλλον εργασίας, ειδικά
για την ηλεκτρόλυση, και οι βλαβερές επιδράσεις στην υγεία.
Π Επιτροπή, έχοντας ακολουθήσει επιστημονική μεθοδολογία που
δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις, παρουσίασε ένα έργο που αποτελεί την
πιο ολοκληρωμένη δουλειά που έγινε στην Ελλάδα για παρόμοιο θέμα.
Μάλιστα μπορεί και πρέπει ν' αποτελέσει σημείο αναφοράς, κυρίως, σ'
ό,τι αφορά για την εφαρμογή των προτάσεων.
Πάνω σ'αυτό το θέμα, δηλαδή στην εφαρμογή των προτάσεων, όπως
αυτές αναφέρονται στις σελίδες 103 έως 111 της έκθεσης, θα ήταν σκό
πιμο να μας πληροφορήσει η εταιρία τί έχει κάνει μέχρι σήμερα.
Επίσης θα ήταν χρήσιμο να μας πληροφορήσει και για τ' ακόλουθα:
α. Ποιος είναι ο ρυθμός ανανέωσης του εργατικού δυναμικού στην η
λεκτρόλυση (πρόσληψη - αποχώρηση ή απόλυση),
β. Πόσοι, συνολικά, από όσους εργάσθηκαν στην ηλεκτρόλυση, χα
ρακτηρίσθηκαν ανίκανοι προς εργασίαν και μετατέθηκαν σε άλλη Υπη
ρεσία ή απολύθηκαν.
Βέβαια, οι απαντήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τους εργάτες που
ανήκουν στην ΠΕΣΙΝΕ και εκείνους που ανήκουν σε διάφορες εργολα
βίες, αφού το περιβάλλον στο οποίο δουλεύουν είναι το ίδιο.
Με αυτά πιστεύω ότι ο αναγνώστης αποκτά μια πληρέστερη εικόνα
για το πώς η εταιρία φροντίζει για την υγεία των εργαζομένων, κυρίως
όταν αυτοί δεν αγωνίζονται για ανθυγιεινό επίδομα, αλλά για βελτίωση
συνθηκών εργασίας.
Ευχαριστώντας για τη φιλοξενία
Δημήτρης Γερούκαλης
A ντιπρόεδρος Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος
Δήμου Αθηναίων
• Αναγνώστης-μας από τα Άσπρα Σπίτια (το νέο αυτό Ελδοράδο, όπως το αποκαλεί) δίνει μια αποκαλυπτική εικόνα της ζωής
στα «παραδεισένια Άσπρα Σπίτια». Δημοσιεύουμε λόγω στενότη
τας χώρου, μόνον μερικές χαρακτηριστικές περικοπές της
επιστολής-του που έχει την ιδιαίτερη αξία του αυτόπτη μάρτυρα.
Ασπρα Σπίτια, 23 Ιουλίου 1980
Αγαπητό ΑΝΤΙ,
Διάβασα την αντιδιαφήμισή-σου για το Αλουμίνιο της Ελλάδος και
σου στέλνω μερικά επί πλέον στοιχεία για τη δραστηριότητα της πολυε
θνικής αυτής εταιρίας και τον τρόπο που «συμβάλλει» στην πρόοδο του
τόπου.
«Συμβολή» στη μόλυνση
Σου εσωκλείω ένα τεύχος του περιοδικού που έβγαζε για το προσω
πικό της. Στις σελίδες 4,5,6,7 και 48 δημοσιεύεται ένα άρθρο σχετικά με
τη μόλυνση που προκαλεί το εργοστάσιο του Αλουμινίου, γραμμένο από
γνωστό καθηγητή του Πανεπιστημίου, φυσικά, κατόπι παραγγελίας-της
και επί πληρωμή.
Ο κ.Καθηγητής παραδέχεται τη μόλυνση και στα φυτά και στους αν
θρώπους και στα ζώα. Και για μεν τα φυτά ισχυρίζεται ότι οι κάτοικοι
του νέου Ελδοράδο (Άσπρα Σπίτια), με τα 500 αυτοκίνητα και τις
τρεις...μπουτίκ, δεν κινδυνεύουν, φτάνει να πλένουν καλά τα λαχανικά
τους για να φεύγει η σκόνη του φθορίου που εκπέμπεται από το εργοστά
σιο και επικάθηται πάνω τους. Όσο για τα αιγοπρόβατα που πέθαιναν
από ασιτία γιατί η φθορίωση αλλοίωνε τη στοματική-τους κοιλότητα σε
17

σημείο που να μη μπορούν να μασήσουν τη τροφή τους (συγκεκριμένα έ
βγαζαν ένα δόντι στον ουρανίσκο που μεγάλωνε τόσο, ώστε να μη μπο
ρούν να κλείσουν το στόμα-τους και φυσικά να μασήσουν), αυτά τα απο
ζημίωνε η εταιρία κατά χιλιάδες. Τελικά η περιοχή έμεινε χωρίς αιγο
πρόβατα.
«Συμβολή» στην ελευθερία, ισότητα και αδελφότητα (α λα LIBERTE,
FRATERNITE et EGALITE, όπως θάλεγαν και τ' αφεντικά μας).
Στο παραδεισένιο-μας χωριό (Άσπρα Σπίτια) με το ετήσιο φεστιβάλ
και την.,.καφετέρια, τα ευγενή σπορ είναι για τους Γάλλους και τ' ανώ
τερα στελέχη. Για μας υπάρχει το ποδόσφαιρο, η ανία και η πλήξη. Οι
μεγάλες διόροφες βίλες στην άκρη του χωριού είναι για τους Γάλλους
και τ ’ ανώτερα στελέχη. Εμείς βολευόμαστε σε μικρά, στενόχωρα σπι
τάκια και σε πολυκατοικίες (γιατί άραγε παράλειψαν στη διαφήμισή τους τις οκταόροφες πολυκατοικίες;). Και στις πλαζ, αλλού οι Γάλλοι
και τ ’ ανώτερα στελέχη κι αλλού οι δεύτερης ποιότητας ιθαγενείς.
Όσο για τους συνταξιούχους, που όπως έγραψε στη πρώτη-της δια
φήμιση η εταιρία, αγάπησαν τόσο πολύ το μέρος, ώστε αποφάσισαν να
περάσουν τις τελευταίες μέρες της ζωής-τους (λες κι είναι ετοιμοθάνα
τοι οι άνθρωποι) στα Άσπρα Σπίτια, πολύ θα θέλαμε να γνωρίσουμε έ
στω και ΕΝΑΝ απ’ αυτούς!
Ασπροσπιτιώτης αναγνώστης-σου
ΥΓ. Έγραψες στο άρθρο-σου τι είπε ο Μπρέχτ γι αυτούς που παρου
σιάζουν το ψέμα γι αλήθεια. Στο χωριό-μου λέμε και κάτι άλλο: « Όταν
έχεις βρωμισμένη τη φωλιά σου, κάθεσαι στη γωνιά και κάνεις την πά
πια»! Έτσι μπορεί ν’ αργήσει ν’ αποκαλυφθεί η βρώμα. Ενώ τώρα...
• Λίγο πριν κλείσει η ύλη αυτού του τεύχους, λάβαμε ένα αντί
γραφο της γνωμοδότησης του εμπειρογνώμονα Χημικού - Μηχα
νικού κ. Λουκά Κ. Κάλλια. Ο κ. Κάλλιας κλήθηκε από το Πρωτοδι
κείο Λειβαδειάς να γνωμοδοτήσει: «...εάν κατά το χρονικόν διά
στημα (1.1.1969 μέχρι 30.12.1974) ήτο δυνατός ο αποκλεισμός ή
περιορισμός της εκπομπής φθορίου εκ των εγκαταστάσεων της
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε», ώστε να μη διαχέηται τούτο
παντάπασιν ή πέραν ωρισμένου ποσοστού και ποιου, εις το περι
βάλλον και επικάθηται εις την χορτονομήν, δια τοποθετήσεως
εις καταλλήλους θέσεις φθοριοσυλλεκτήρων ή ετέρων μέσων
γνωστών και πρακτικώς εφαρμόσιμων ενταύθα ή αλλαχού».
Δημοσιεύουμε τα συμπεράσματα της γνωμοδότησης του κ.
Κάλλια:
Η PECHINEY κατά την ίδρυση του εργοστασίου της «ΑΛΟΥΜ1ΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», δεν προγραμμάτισε κανένα μέτρο ελέγχου
και περιορισμού του εκπεμπόμενου φθορίου, όχι διότι δεν ήταν δυνατόν
και πρακτικώς εφαρμόσιμο, (ήδη αναφέρθηκαν τεχνολογίες εφαρμοζό
μενες και απυ την PECHINEY ακόμα και προ του 1966 και από άλλες ε
ταιρίες στο διάστημα 1965 - 70), αλλά διότι έτσι έκρινε με καθαρά οικο
νομικά (κερδοσκοπικά) κριτήρια.
Η καθυστέρηση της πραγματοποίησης μιας επένδυσης της τάξης των
25.000.000 δολλαρίων για μια δεκαετία απέδωσε στην PECHINEY μόνο
από τόκους, κέρδος τουλάχιστον 50.000.000 δολαρίων - υπολογίζεται
με τη μέση τιμή απόδοσης (13%) των κεφαλαίων που είναι επενδυμένα
σε εργοστάσια παραγωγής αλουμινίου — (βέβαια, αν ληφθούν υπ’ όψη
οι αποδόσεις των κεφαλαίων της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»
που είναι της τάξης του 25-30% - (ΑΝΤΙ τχ. 156, 18.7.1980, σελ. 46), το
κέρδος υπερβαίνει τα 100.000.000 δολάρια).
Αν υπολογιστεί και το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων φθοριοσυλλογής:
(16 δολλάρια ανά τόννον παραγόμενυυ αλουμινίου (ΜΟΥΣΟΥΛΟΣ
σελ. 73 Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B») X 150.000 τόννοι Αλουμινίου ανά έτος
λειτουργίας X 10 έτη λειτουργίας) προκύπτουν άλλα 24.000.000 δολά
ρια.

|, ......—σίσϋφος
-

Α υτόν το μήνα

ΘΩΜΑΣ ΓΚΟΡΠΑΣ:
Π ερ ιπ ετειώ δ ες Κοινω νικό
και Μ αύρο
Ν εοελλη νικό Α φ ή γημ α
(Εισαγωγή - βιογραφικά - ανθολόγηση 1850 - 1950)

■Χαρ· Τρικοόπη 60, τηλ. 3636248
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«Επίσης, πρέπει να υπολογιστεί και το κόστος μετατροπής των εγκα
ταστάσεων, που θα είχαν επιλεγεί τότε, προς τις σημερινές που υπάρ
χουν δεδομένου πως η εφαρμοζόμενη σήμερα μέθοδος είναι οικονομικά
επωφελής, διότι το φθόριο από την αλουμίνα δεσμεύεται (AL2O3) και μετατρέπεται σε φθοριούχο αργίλιο (ALF3) που είναι απαραίτητο για την
ηλεκτρόλυση και έτσι απαλλάσσεται από μία επί πλέον δαπάνη παρα
γωγής ή αγοράς-του.
Εξάλλου δεν είναι τυχαίο — είναι μάλλον ενδεικτικό της πολιτικής
που ακολούθησε η PECHINEY στην Ελλάδα— το γεγονός πως : στην
αρχή κατασκευάστηκε θαλάσσιος αγωγός μήκους 13 χιλιομέτρων σε
βάθος 300 μέτρα για τη διοχέτευση της κόκκινης λάσπης (αλλιώς θα
φαινόταν και θα αντιδρούσαν οι κάτοικοι της περιοχής) ενώ κανένα έρ
γο δεν έγινε για το φθόριο. (Το φθόριο δεν φαίνεται).
Στη συνέχεια, όταν, στην εποχή του 1970 και μετά, άρχισαν ο θόρυ
βος και οι διαμαρτυρίες για τη μόλυνση του φθορίου, έγινε γνωστή η μέ
θοδος ALCOA που εφαρμόζεται σήμερα με τα οικονομικά πλεονεκτή
ματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως τότε άρχισε να προγραμματίζει
με μεγάλη καθυστέρηση την εφαρμογή-της και παράλληλα να καθησυ
χάζει τους πληγέντες αγροκτηνοτρόφους, υποσχόμενη οικονομική απο
ζημίωση.
Μετά το 1972 άρχισαν οι δικαστικές αγωγές για την αποκατάσταση
των ζημιών από τους κατοίκους των γύρω χωριών και ενώ όλων η προ
σοχή είναι στραμμένη στη μόλυνση του φθορίου η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» αντικαθιστά τον αχρηστευθέντα πλέον θαλάσσιο α
γωγό με άλλο που κατασκευάσθηκε το 1973 μήκους μόνο 2,5 χιλιομέ
τρων και σε βάθος 100 μόνον μέτρων. (Τώρα όλοι φωνάζουν για το φθό
ριο, ποιος νοιάζεται για την κόκκινη λάσπη!).
Το ύψος του συνολικού κέρδους της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ» από τη καθυστέρηση εγκατάστασης των φθοριοσυλλεκτών (που
υπερβαίνει το 50% της επένδυσης για ολόκληρο το εργοστάσιο) νομίζω
πως εξηγεί και πείθει καλύτερα γιατί επί τόσα χρόνια δεν εφαρμόστηκε
μια από τις τόσες εναλλακτικές λύσεις που υπήρχαν».
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Προφητικά για την μετέπειτα επίδραση του ξένου κεφαλαίου στην οικο
νομική ανάπτυξη της χώρας, είναι όσα έγραψε το 1947 ο Δημήτρης Μπάτσης στο βιβλίο του: «Βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα».
2. Πολύ ενδιαφέρουσα σχετικά με τη διαδικασία εκβιομηχάνισης στην Ελ
λάδα είναι η εισήγηση του Λευτέρη Παπαγιαννάκη στο σεμινάριο της Έ
νωσης Ελλήνων Πανεπιστημιακών Δυτ. Ευρώπης για τον «Ενεργειακό το
μέα της Ελληνικής Οικονομίας» Εκδόσεις «Νέα Σύνορα» σελ. 87-121.
3. «Τις προοπτικές για τον ελληνικό βωξίτη, μετά την ένταξη στην ΕΟΚ»εί
χε σαν θέμα μια πολύ κατατοπιστική εισήγηση του υφηγητή ΕΜΠ Γ.Δ.Κού
μουλου στο ΣΤ' (26.6.1980) Σεμινάριο της «Συντονιστικής Επιτροπής Προ
βολής της Ελληνικής Οικονοβίας» με θέμα: «Η Ελληνική Οικονομία ενώ
πιον της ΕΟΚ».
4. Το 1968 η «μητέρα» ΠΕΣΙΝΕ πλήρωνε το ηλεκτρικό ρεύμα στην Γαλλία
(σύμφωνα με το «πράσινο τιμολόγιο» που ισχύει για τη βιομηχανική κατα
νάλωση) 0,30 δρχ. ( KWh. Τον ίδιο χρόνο η θυγατρική-της στην Ελλάδα «Α
λουμίνιο της Ελλάδος Α.Ε» πλήρωνε το ηλεκτρικό ρεύμα 0,14 δρχ. I
KWh.Κι ακόμα: Ενώ μεταξύ 1973 και 1979 η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
αυξήθηκε για τον κοινό καταναλωτή κατά 310%, η χρέωση για το «Αλουμί
νιο της Ελλάδος Α.Ε» αυξήθηκε μόλις κατά 39%...
5. Σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και τη «συμβολή» της ΠΕΣΙΝΕ στην
προστασία του περιβάλοντος, αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία που έ
φερε στο φως το ΠΟΝΤΙΚΙ στις 29.8.1980. Εναντίον 22 υπευθύνων της εται
ρίας , εκκρεμούν 329 μηνύσεις κατοίκων της γύρω από το εργοστάσιο πε
ριοχής, για πράξεις του κοινού Ποινικού Δικαίου (δηλητηρίαση νομής
ζώων κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, ζωοκτονία κατ’ εξα
κολούθηση, βαριά σωματική βλάβη εκ προθέσεως, δηλητηρίαση ψαριών,
παράβαση των διατάξεων περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υ
παλλήλων, αγροτικές φθορές κατ’ εξακολούθηση...). Η ανάκριση, που άρ
χισε από το 1974 και στο διάστημα της οποίας άλλαξαν τέσσερεις ανακρι
τές, ....συνεχίζεται.
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Κεντρική διάθεση:
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ΛΑΪΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ: Φύση τήςΈξουσίας
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ «ΑΝΤΙ»
Είναι δύσκολο δσο καί παρακινδυνευ
μένο, νά προσπαθείς νά συνάγεις κάποια
πορίσματα άπό ένα διάλογο γιά τό σοσια
λισμό, λίγες μόλις ώρες μετά τή λήξη τής
διεξαγωγής του: ή άνάγκη τής άνάδειξης
των σημείων πού άρθρώνουν τήν ιδεολο
γική προβληματική τής τριήμερης συνάν
τησης τής Παντείου, άπαιτεϊ κάποια άπόσταση άπ' τό γεγονός- αύτή ή άπόσταση
δέν όρίζεται μόνον άπ’ τό χρόνο άλλά κΓ
άπ’ τήν πολιτική συγκυρία πού θά δημιουργηθεϊ μελλοντικά γύρω άπ’ αύτή τή
συνάντηση καί τή θεματική της. Είναι,
δηλαδή, μιά άπόσταση χρονική καί πολι
τική ταυτόχρονα, τόσο πιό δύσκολη γιά
μάς άφού είμαστε καί οι διοργανωτές,
αύτοί πού παρήγαγαν τό «γεγονός».
Άπ’ τήν άλλη, αύτή ή άνάγκη τής άπόστασης, ύποδηλώνει καί τήν πρόθεσή μας
νά μή θεωρήσουμε συγκυριακό αυτόν τό
διάλογο, περιορισμένο σέ τρία εικοσιτε
τράωρα, άλλά νά τόν έκλάβουμε σάν
άφετηριακό σημείο άναζήτησης, μέ συν
έχεια καί συνέπεια στήν πολιτική διεκπε
ραίωσή της άπό μέρρυς μας: άν λοιπόν,
δέν πάρουμε τήν άπόστασή μας άπ' τήν
προβληματική πού άναπτύχθηκε στό
τριήμερο, δέ θά μπορέσουμε νά τήν έκτιμήσουμε καί νά τήν άξιοποίήσουμε σάν
ένα - καί δχι μοναδικό ή κυρίαρχο - άπ'
τά στοιχεία τού διαλόγου πού θά συνεχι
στεί άν ύπάρξει διαθεσιμότητα, Ιδεολο
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γική καί ήθική, στούς, ούτως ή άλλως,
ένδιαφερόμενους: ή έμπρακτη διαθεσιμό
τητα πυκνώνει καί διευρύνει τίς τάξεις
αύτών πού θέλουν νά λειτουργούν σάν
π ο λ ί τ ε ς καί σάν ά ρ ι σ τ ε ρ ο ί , δη
μιουργεί τήν πολυφωνία σάν δρο καί
προϋπόθεση sine qua non γιά τή ζητού
μενη καθεστωτική πολυμέρεια τής σοσια
λιστικής κοινωνίας, καί διαμορφώνει τό
ήθος έκείνο πού είναι σύστοιχο μιας άνα
ζήτησης, χωρίς «βασιλική όδό» καί έπαναπαυτική ίσοπέδωση τών συνειδήσεων.
ΚΓ αύτά είναι στοιχεία πού, χαρακτηρί
ζοντας μιά στάση καί μιά συμπεριφορά,
συγκροτούν καί τά κριτήρια γιά τήν άποτίμηση καί άνάληψη τού πολιτικού κό
στους τού έγχειρήματός μας: τού πειρα
ματισμού μας στόν άνοιχτό διάλογο γιά
τό σοσιαλισμό - τό «μεϊζον σημείο τρι
βής», στίς τάξεις τής ίδιας τής Άριστεράς, δπως γράψαμε καί σέ κάποιο τεύχος
μας...
Ένας διάλογος, λοιπόν πού όδηγεί
στήν κριτική τού σοσιαλισμού- γιατί - δα
νειζόμαστε, μεθοδολογικά, μιά άναφορά
τού Μάρξ στίς προλεταριακές έπαναστάσεις καί τήν προεκτείνουμε - ό σοσιαλι
σμός πρέπει ν’ άσκεί διαρκώς κριτική
στόν έαυτό του- διαφορετικά - προσθέ
τουμε - δέν είναι σοσιαλισμός άλλά
άπλώς μιά άλλη έκδοχή κοινωνικής όργάνωσης πού, σήμερα, κατά τόν Ούγγρο

Άντράς Κόβατς, έχει όδηγήσει σέ Ιδιότυ
πες' ταξικές κοινωνίες στήν Ανατολική'
Εύρώπη, μέσ’ άπ’ τή δημιουργία/γραφειοκρατικών μηχανισμών πού άποκΧείουν τήν
έκφραση τών όποιων άντιθεσεων καί
άντιγνωμιών.
Καί τό βασικό έρώτημα στήν\ άποτίμηση
τής τριήμερης αύτής συνάντησης είναι
κατά πόσο πετύχαμε νά προσδιορίσουμε
καί νά έφαρμόσουμε τούς δρουή αύτού
τού διαλόγου. Κατά πόσο, δηλαδή, συγεισφέραμε στήν άρθρωση μιας πολυμερούς
ίδεολογικής-πολιτικής προβληματικής γύ
ρω άπ’ τόν «ύπαρκτό σοσιαλισμό», δχι
μόνο στό έπίπεδο τών εισηγητών, άλλά
καί στό άντίστοιχο τών άκροατών. Πι
στεύουμε δτι αυτό έκπληρώθηκε: τόσο ή
σύνθεση τής όμάδας τών όμιλητών δσο
καί οί έρωτήσεις πού έθεσαν όσοι έκαναν
παρέμβαση, έξασφάλισαν τήν εύρύτερη
δυνατή πληροφόρηση καί έδωσαν τή δυ·^
νατότητα νά διαμορφωθεί ένα πλαίσιο
διαλόγου, δπου άναδείχτηκαν μέ ένάργεια τά μείζονα σημεία άνάλυσης στή
διερεύνηση τών κοινωνικών σχηματισμών
τής Άν. Ευρώπης.
Τό «κριτήριο έγκυρότητας» αύτού τού
διαλόγου, βρίσκεται άκριθώς στό άτι οί
προφανείς διαφορές στήν τοποθέτηση καί
Ιδεολογική ταυτότητα τών είσηγητών,
έπέτρεψαν τή συγκριτική έκτίμηση τής
προβληματικής τους άπ’ τούς άκροατές:

Ή Διεθνής Συνάντηση πού οργάνωσε τό ΑΝΤΙ
πραγματοποιήθηκε μέ επιτυχία στήν Πάντειο στις
27, 28 καί 29 Νοέμβρη. Στή διάρκεια τού τριήμερου
έγιναν εισηγήσεις άπό γνωστούς Ευρωπαίους δια 
νοούμενους καί άναπτύχτηκε ένας πλούσιος καί
ζωηρός διάλογος μέ ερωτήσεις καί παρεμβάσεις άπό
τούς άκροατές.
Τίς έργασίες τής Συνάντησης, πού διεύθυνε ό
υφηγητής τού Πανεπιστημίου τού Λονδίνου ΓΙΩΡ
ΓΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ, παρακολούθησαν καί πολλές
γνωστές προσωπικότητες τής πνευματικής καί πολι
τικής ζωής, ένώ προκάλεσε γενικότερο ένδιαφέρον
στό χώρο κυρίως τής Ά ριστεράς.
’Α π’ τούς διανοούμενους πού κλήθηκαν νά συμμετάσχουν ώς εισηγητές δέν μπόρεσαν τελικά νά
παρασταθούν τό στέλεχος τού ’Ισπανικού Κ.Κ. Μανουέλ Ά θκα ράτε, τόν όποιο άντικατέστησε ό Χοσέ
Γκαρθία Ό γκ ά λια , γραμματέας τής έπιτροπής πολι
τικών υποθέσεων τής Κομμουνιστικής Νεολαίας καί
μέλος τής σύνταξης T % |N u e s tr a |B a n d e ra ,^ a ^ T ^ ô '
όργάνου τού Ισπα νικού Κ.Κ. Δέν ήλθαν λόγω
άσθένειας οί Γάλλοι Ζάκ καί Κλωντί Μπρουαγιέλ,

ένώ γιά τόν ίδιο λόγο, δέν έγινε δυνατό νά παραστεί καί ό Γιουγκοσλάβος καθηγητής Μίλαν Μάτιτς.
Οί Πολωνοί Γιάσεκ Κουρόν, Κάρολ Μποζελέφσκι
καί Γ. Μίχνεκ, εύχαρίστησαν γιά τήν πρόσκληση,
άλλά δήλωσαν πώς τά πολιτικά καθήκοντά τους
στήν Πολωνία δέν τούς έπιτρέπουν νά άπουσιάσουν
άπ’ τή χώρα τους αυτή τη στιγμή, ένώ ό Ούγγρος
κοινωνιολόγος Χάραστι, δέν μπόρεσε λόγω «γρα
φειοκρατικών δυσχερειών» νά προμηθευτεί τό δια
βατήριό του άπ’ τίς ούγγρικές άρχές καί νά ταξιδέ
ψει στήν Ελλάδα.
Παρουσιάζουμε σ’ αυτό τό τεύχος μιά γενική ει
κόνα τού τριήμερου, παρακολουθώντας τήν πορεία
τών έργασιών του μέρα τή μέρα. Δίνουμε έπίσης ένα
σύντομο βιογραφικό τού καθενός συνέδρου καί μιά
άπογραφή βασικών έρωτημάτων ή παρεμβάσεων,
πού έδωσαν χρώμα καί τόνο στή Συνάντηση, καί
δημοσιεύουμε τήν εισήγηση τού Γίρι Πέλικαν, σάν
άντιπροσωπευτική ένός ρεύματος προβληματικής
πού κατέγραψε ή Συνάντηση. Υπενθυμίζουμε, πάν
τως, δτι όλες οί εισηγήσεις καί παρεμβάσεις, τό
corpus, δηλαδή, τής Συνάντησης, θά έκδοθεΐ σέ
τόμο άπό τό «ΑΝΤΊ».

καί Λειτουργία τής Κοινωνίας
ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΣΤΙΣ 27, 28, ΚΑΙ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ή άντιπαράθεση, δηλαδή, τών άπόψεων
τών συνομιλητών, πού μερικές φορές
ήταν τονισμένη (δπως, π.χ., τότε πού ό
ΓΙρι Πέλικαν έξέφρασε όνοιχτά τήν άντίθεσή του, δσον άφορά τήν τοποθέτηση
του Πιέρ Κέντε άπέναντι στό Λενινισμό),
όνέδειξε όχι μόνο τά χαρακτηριστικά
ένός όνοιχτοΰ διαλόγου, άλλά έπισήμανε
καί τίς διαφορετικές στρατηγικές στήν
πολιτική,
τελικά,
άντιμετώπιση
τού
«έφαρμοσμένου σοσιαλισμού». Κι αύτό
είναι άναγκαιο συστατικό «Θεωρητικής
Πρακτικής» γιά μάς πού, σάν μαρξιστές,
πιστεύουμε δτι ή προβληματική τού Ιστο
ρικού ύλισμού δέν παράγεται άνακυκλώνοντας τά στοιχεία της, άλλά
διευρύνοντας τό έδαφος έφαρμογής της
μέ τήν κριτική λειτουργία της άπέναντι σέ
άντίπαλα Ιδεολογικά μορφώματα.
Στή σημερινή Ιδεολογική συγκυρία, τό
ζητούμενο είναι ή άνάκτηση τής ήγεμονίας άπ' τή μαρξιστική θεωρία. Κι αύτό
δέν μπορεί νά έπιτευχθει άν οί μαρξιστές
δέν καθορίσουν οί Ιδιοι, τό πεδίο, τούς
δρους καί τά σημεία τής Ιδεολογικής δια
πάλης, άφού πρώτα συνειδητοποιήσουν
πώς ό άντίπαλος έχει τήν πρωτοβουλία
τών χειρισμών καί τήν έχει έπειδή κατέ
χει τήν έξουσία βέβαια άλλά καί έπειδή
αύτή δέ μπορεί νά τού διεκδικηθεΐ, στό
βαθμό πού δέν άντιμετωπίζει τή δική σου
πρόκληση καί μένει μοναδικός καί κυ

ρίαρχος, πρώτα άπ' δλα σέ έδάφη πού τά
άναγνωρίζεις σάν δικά σου καί δέν κάνεις
τίποτα γιά τήν άνακατάληφή τους.
Γι’ αύτούς τού λόγους, λοιπόν, ή συν
άντηση στήν Πάντειο δέν ήταν «μεταξύ
μας». Κάτι τέτοιο θά ήταν άτόπημα καί
άσυνάιρεια ώς πρός τό στόχο μας (τό διά
λογο καί τήν ύπονούμενη άντιπαράθεση)
ή θά συρρίκνωνε τήν έμβέλειά του, στήν
περίπτωση πού τό Ιδεολογικό φάσμα τών
είσηγητών θά άντιστοιχούσε σέ κοινούς
χώρους άναφοράς, διαφοροποιημένους
ώς πρός τήν ένταση π.χ. τών σχετικών
κριτικών κι δχι ώς πρός τήν ούσία τής
προβληματικής τους. Αύτό δέ σημαίνει
βέβαια δτι δέν ύπήρχαν διαφορές καί
μεταξύ τών «συγγενών» είσηγητών, δπως
π.χ. μεταξύ τού Γίρι Πέλικαν καί τού ’Ιτα
λού Άντριάνο Γκουέρα, ή μεταξύ τού
Ούγγρου Πιέρ Κέντε καί τού Πολωνού
Άλεξάντερ Σμόλαρ- διαφορές πού, άφ'
ένός μέν, έγκαθίδρυαν περισσότερες το
μές στίς άντιλήψεις καί, άφ’ έτέρου, παρήγαγαν καί διάφορες όπτικές γωνίες
στήν άνάλυση τών κοινωνιών τής ’Ανατο
λικής Εύρώπης, άνάλογες μέ τό εύρύτερο
Ιδεολογικό πλαίσιο πού καθόριζε τόν εισ
ηγητή.
Δέ θέλουμε νά ύπεισέλθουμε στήν ούσία τών δσων λέχθηκαν, ρωτήθηκαν ή
συμπληρώθηκαν. Περιοριστήκαμε στήν
έκτίμηση ένός βασικού «έξωτερικού»

όρου, αύτής τής συνάντησης, πού πι
στεύουμε δτι δέν άφορά μόνον έμάς τούς
'Έλληνες άριστερούς, άλλά καί τίς Ιδιες
τίς δυνάμεις, πού δρούν στήν κατεύ
θυνση τής άλλαγής τών δρων ζωής στίς
άνατολικές χώρες καί πού θέτουν, πρώτα
άπ' δλα, τό πρόβλημα τού άνοίγματος
διαδικασιών πολιτικοποίησης τών έκεί
κοινωνικών δομών καί πρακτικών.
Αύτός ό διάλογος άφορά, γενικότερα,
δλες έκεινες τίς δυνάμεις τής δπου γής
’Αριστερός, πού θεωρούν οικουμενικό τόν
άγώνα τής χειραφέτησης τής έργατικής
τάξης, καθώς καί δλης τής κοινωνίας- πού
θεωρούν δτι ή διαχείριση τών κοινωνικών
άγώνων δέν άπαλλοτριώνεται άπ’ τούς
φυσικούς της φορείς- πού πιστεύουν δτι
ή θεωρητική πρακτική τού μαρξισμού εί
ναι ξένη πρός κάθε είδους μυθοποιήσεις
καί Ιδεοπλασίες - προλεγόμενα γιά τή
μετατροπή της σέ κλειστό καί άποκλειστικό σύστημα δογματικής καί κατήχησης
πού όδηγεΐ σέ «σιδερένιες κοινωνίες» καί
κράτη-Μολώχ. Γιά νά άνατραπούν δλα
δσα φαίνονται γιά μάς ένδεχόμενα, πού
άλλού
συνθέτουν
πραγματικότητες,
χρειάζεται πρώτα άπ’ δλα έτοιμότητα καί
έγρήγορση συνείδησης καί άρθρωση πο
λιτικού ήθους. Γιά νά μιλήσουμε γιά τήν
κοινωνική άλλαγή, πρέπει νά μιλήσουμε,
ταυτόχρονα, γιά τούς δρους καί τίς συν
θήκες παρεκτροπής αύτής τής άλλαγής.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΛΑΙΚΕ2
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΕΣ
ΦΥΣΗ
ΤΗΣ
ΕΞΟΥΣΙΑΣ
KAI
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ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ·ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 27.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28. ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1980

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΕΝΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ
Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ε ρ γ α τικ ή τά ξη και έξο υσ ία

ANDRIANO GUERRA · ALEKSANDER SMOLAR ·

Π ολλά έριατήματα είχαν συρρεύσει στήν αίθουσα τής Παντείου κ α ί μάς πολιορκούσαν εκείνο τό πρώτο πρωί. Π ράξαμε
άραγε σωστά όργανώνοντας αυτήν τή συζήτηση;
"Επρεπε, στήν άρχή, νά σπάσουμε ένα ταμπού. Στή χώρα
μας τό όργιο τού άκροδεξιου άντικομμουνισμοΰ — όργιο
γλώσσας,Ιδεολογίας κ α ί συγκεκριμένης βίας — δέν έχει άφήσει πολλά περιθώρια γιά μιά ψύχραιμη συζήτηση πάνω στήν
πραγματικότητα τού σοσιαλισμού. ’Α κό μ α κ α ί τά μεγάλα μέ
σα ενημέρωσης,· που δέν θά έπρεπε νά θεωρηθούν...επαναστα
τικ ά , μειώνουν τή σημασία τών γεγονότων ή τά χρωματίζουν
μέ απαλά χρώματα γιά νά μή δυσαρεστήσουν τή μερίδα αύτή
τού κοινού τους πού δείχνει μιά ιδιαίτερη ευαισθησία σέ κάθε
είδους κρ ιτικ ή τού συστήματος πού ονομάστηκε «ύπαρκτός
σοσιαλισμός».
Κ ι’ άκόμα , οί
πρώτες συζητήσεις
είχαν δείξει ό τι δύ
σ κ ο λο ή τα ν νά
συμφωνήσουμε, ά
κόμα κ α ί μέ όσους
εγκρίνουν αρχικά
τήν ιδ έα , πάνω
στήν έκταση πού
θά μπορούσε νά
πάρει ή αμφισβή
τηση, τήν ένταση
πού θά ήταν δυνα
τό νά έχει ή «ανε
κτή» κριτική.
Μ έ έκκρεμή αυτά
τά έρωτήματα πήραν
τίς θέσεις τους οί ξέ
νοι προσκαλεσμένοι,
τό προεδρείο, χαιρέ
τησε ό πρύτανης τής
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Παντείου Σάκής Καράγιωργας κ α ί μίλησε ό διευθυντής τού
Α Ν Τ Ι Χρήστος Παπουτσάκης. Σιγά σιγά γέμιζε ή αίθουσα,
φεύγαν από τά τραπεζάκια τά προγράμματα, άνάβαν τά πρώ
τα (παράνομα) τσιγάρα, ό χώρος συζήτησης είχε κατοικηθεΐ.
Ό ΓΙΩ ΡΓΟ Σ ΚΑΤΗΦ Ο ΡΗ Σ, ύφηγητής στό Πανεπιστήμιο
τού Αονδίνου πού ήρθε γιά νά προεδρεύσει στις τριήμερες έργασίες, κάλεσε τόν καθηγητή Σάκη Καράγεωργα, πρύτανη τής
Παντείου, νά προσφωνήσει τούς συνέδρους, κηρύσσοντας καί
τήν έναρξη τών εργασιών τής διεθνούς συνάντησης.
Ό πρύτανης Σ Α Κ Η Σ Κ Α Ρ Α ΓΙΩ Ρ ΓΑ Σ , χαιρετίζοντας τή Συ
νάντηση, είπε πώς μιά τέτοια συζήτηση καθιερώνει τό γεγονός
ό τι ό μαρξισμός κ α ί οί πραγματικότητες πού έχει δημιουργήσει
ή έφαρμογή του δέν μπορεί παρά νά είναι σημαντικό στοιχείο
προβληματισμού μέσα στά πανεπιστημιακά πλαίσια. "Οπως
άκριβώς άποτελοΰν ενα άναμφισβήτητο στοιχείο τής έλληνικής κ α ί διεθνούς άνταγω νιστικής πραγματικότητας.
Ό διευθυντής τού Α Ν Τ Ι, ΧΡ Η ΣΤΟ Σ Π Α Π Ο Υ Τ Σ Α Κ Η Σ , μί
λησε τή δ ίκιά μας γλώσσα πού λίγο πολύ γνωρίζετε. Πώς τό
περιοδικό είναι εύαίσθητα προσανατολισμένο σέ όλες εκείνες
τίς αναζητήσεις πού ερευνούν τά ιστορικά δεδομένα καί απε
λευθερώνουν τίς προοπτικές τού μέλλοντος μέ τή μέγιστη δυ
νατή διαύγεια. Καί πώς, στήν προσπάθεια αύτή, προσκρούαμε
κάθε τόσο στό «άκανθώδες θέμα» τού χαρακτήρα τών λαϊκών
δημοκρατιών κα ί στά προβλήματα πού γεννιόνταν εκεί γιά νά
επηρεάσουν μέ τίς άντανακλάσεις τους τήν τα ξικ ή πάλη καί
στις δικές μας κοινωνίες, πότε δίνοντας επιχειρήματα στόν ε
χθρό καί πότε άποθάρρύνοντας όσους αγωνίζονταν γιά τό σο
σιαλισμό. Καί πώς έτσι ώρίμασε βαθμιαία μέσα στήν όμάδα
πού συντάσσει τό Α Ν Τ Ι ή ιδέα ότι επιβαλλόταν νά γίνει κ α ί στή
χώρα μας ό δύσκολος ίσως, αλλά αναπόφευκτος διάλογος,
πάνω στήν πραγματικότητα πού έπ ικαλεϊτα ι τό σοσιαλισμό
σάν κύριο χαρακτηριστικό τής ύπαρξής της.

Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ κ. ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ
Κυρίες καί Κύριοι,
Έκ μέρους τής Παντείου Άνωτάτης Σχολής Πολιτι
κών ’Επιστημών θά ήθελα νά χαιρετίσω τήν έναρξη τών
έργασιών τής Διεθνούς αύτής Συνάντησης πού όργάνωσε τό περιοδικό «ΑΝΤΙ» μέ θέμα «Λαϊκές Δημοκρατίες.
Φύση τής ’Εξουσίας καί Λειτουργία τής Κοινωνίας».
Θά ήθελα άκόμα νά καλωσορίσω τούς διακεκριμέ
νους ξένους έπιστήμονες πού είχαν τήν καλωσύνη νά
έρθουν στή χώρα μας γιά νά συμμετάσχουν στίς συζη
τήσεις καί νά φωτίσουν, μέ τίς γνώσεις καί τήν πείρα
τους,τό δύσκολο αύτό θέμα.
ΟΙ Λαϊκές Δημοκρατίες, είναι μιά νέα μορφή πολιτι
κής όργάνωσης, αν λάβει κανείς υπόψη του αύτό πού ύπήρχε πριν άπό τή μεγάλη ’Οκτωβριανή ’Επανάσταση
καί τίς άλλες Επαναστάσεις μέ τίς όποιες έγκαθιδρύθηκαν. Πολλές σοβαρές πλευρές καί μεγάλα ζητήματα
πού σχετίζονται μέ τή Λειτουργία τής Κοινωνίας στίς
Λαϊκές Δημοκρατίες, βρίσκονται σήμερα στό στάδιο τής
έρευνας, τής μελέτης καί τού προβληματισμού, καί ε ί
ναι λάθος νά ύποστηρίζεται ότι έχουν ξεκαθαριστεί καί
φω τιστεί όριστικά καί τελεσίδικα.
Θ’ άναφέρω μερικά άπό αύτά τά μεγάλα ζητήματα.
Πρώτο:
Ποιός είναι ό χαρακτήρας τού κοινωνικού σχηματισμού
στή Σοβιετική "Ενωση, στή Λαϊκή Κίνα καί στίς άλλες
Λαϊκές Δημοκρατίες.
Δεύτερο:
Ποιές είναι οί παραγωγικές καί κοινωνικές σχέσεις καί
ποιά μορφή έχουν στίς Λαϊκές Δημοκρατίες;

Τρίτο:
Υπάρχουν ταξικές άντιθέσεις και, άν ναι, ποιά μορφή έ
χουν;
Τέταρτο:
Ποιά είναι ή σχέση άνάμεσα στήν οικονομική δομή, στήν
πολιτική δομή καί στήν Ιδεολογική δομή πού συγκρο
τούν τό οικοδόμημα τών κοινωνικών αύτών σχηματι
σμών καί ποιά άπό αύτές τίς δομές παίζει τόν κυρίαρχο
ρόλο στήν δυναμική μεταλλαγή τών κοινωνικών σχέσε
ων, ή στήν άναπαραγωγή καί διατήρηση τών σημερινών
σχέσεων καί, ειδικότερα ποιός είναι ό ρόλος τού Κρά
τους καί τού Κόμματος σάν κέντρο έξουσίας.
Είναι μεγάλα τά προβλήματα. Είναι προβλήματα πρόκληση γιά έρευνα καί προβληματισμό, κυρίως γιά
τούς Μαρξιστές. Σ ’ αύτήν, άκριβώς, τή μεγάλη πρόκλη
ση τό «ΑΝΤΙ» άνταποκρίνεται πρόθυμα μέ τήν όργάνωση
τής σημερινής Διεθνούς Συνάντησης.
Είμαι βέβαιος, άτι οί συζητήσεις πού άρχίζουν σήμε
ρα σ’ αύτήν τήν αίθουσα θά προάγουν τόν προβληματι
σμό σ’ όλα αύτά τά μεγάλα ζητήματα πού άνέφερα
προηγούμενα. Είναι σίγουρο αύτό καί ή έγγύηση δίνε
ται άπό τό γεγονός, ότι σ’ αύτές τίς συζητήσεις συμμε
τέχουν άξιόλογοι έπιστήμονες πού έχουν καί θεωρητι
κή κατάρτιση καί μεγάλη έμπειρία αύτών τών προβλη
μάτων.
Εύχομαι, λοιπόν, όλόψυχα «Καλή ’Επιτυχία» σ’ αύτήν
τή Διεθνή Συνάντηση.

ADRIANO GUERRA:
Ή έξουσία καί ή έργατική τάξη: σκέψεις γιά τά πολωνικά γεγονότα
Ό Α Ν Τ Ρ ΙΑ Ν Ο ΓΚΟΥΕΡΑ πού πήρε τό λόγο μετά, μίλησε μέ τό χαρακτηριστι
κό τρόπο τών ’ Ιταλώ ν κομμουνιστών. Μ ιά γλώσσα γεμάτη αποχροϊσεις πού οριο
θετεί τά προβλήματα άντιμετω πίζοντάς τα μέ σταδιακές προσεγγίσεις. Βέβαια, μέ
σα άπό τούς προσεγμένους όρους, τίς πολύπλοκες διατυπώσεις καί τίς εύθραυστες
ισορροπίες κάθε τόσο έδειχνε τό πρόσωπό της, μέ εσωτερική συνέπεια,μιά συγκρο
τημένη πιά σέ σώμα πολιτική άποψη, ή ιδιόμορφη πολιτική αύτονομίας του 1ΚΚ μέ
σα κ α ί δίπλα στό κομμουνιστικό στρατόπεδο.
Π ιό συγκεκριμένα, ό Ά ν τρ ιά ν ο Γκουέρα μάς κάλεσε νά άποφύγουμε τήν παρα
γνώριση ένός σύνθετου παρελθόντος πολώνοντας τήν άντίθεση σέ δυό κοινωνικές
κατηγορίες: έκμεταλλευτές - έκμεταλλευόμενοι ή κομμα τικός μηχανισμός - μάζες,
καθώς κ α ί τήν άντίστοιχη, στό πολιτικό επίπεδο, θεωρία τής ύπαρξης μιάς διπλής
έξουσίας.
’Αναφέρθηκε μέ λεπτομέρειες στίς άπόπειρες πού έγιναν στό παρελθόν στήν Πο
λωνία — πού ήταν ό συγκεκριμένος χώρος άναφοράς του — γιά νά άναδιαρθρωθούν κ α ί νά έξισορροπηθοΰν οί σχέσεις κόμματος, κυβέρνησης καί συνδικάτων. Γι
αυτόν, ή συλλογική ήγεσία στήν κορυφή, ή άποφυγή τής συγκέντρωσης στά ίδια
πρόσωπα αρμοδιοτήτων διαφορετικής ύφής, ή άποφυγή τής σύγχυσης έξουσιών μέ
άλλα λόγια, είναι καίριο θέμα γιά τή σοσιαλιστική δημοκρατία.

Εύχαριστώ πολύ

Ό Άντριάνο Γκουέρα διευθύνει τό Κέν
τρο σπουδών καί έρευνών γιά τίς σοσια
λιστικές χώρες του Ινστιτούτου Γκράμσι
τής Ρώμης. Έ χει, μεταξύ άλλων, γράψει
τά βιβλία «Τό μονοπάτι τού Κό Τσί Μίνχ»
(Ρώμη 1969), «Ή έποχή τής Κομινφόρμ»
(Μιλάνο 1977), καθώς καί μελέτες γύρω
άπό τήν ΕΣΣΔ καί τά προβλήματα τού
διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, πού
δημοσιεύτηκαν στούς τόμους: «Στιγμές
καί προβλήματα τής Ιστορίας τής ΕΣΣΔ»,
«Ιστορικά καί δομικά κρίσιμα σημεία τού
υπαρκτού σοσιαλισμού», «Ιστορία τής
Εύρώπης», «ΟΙ σοσιαλιστικές χώρες μέσα
άπό κείμενα Ιταλών κομμουνιστών». Ά ρ 
θρα του έπίσης δημοσιεύτηκαν σέ διά
φορα περιοδικά ,(“ Rinascita»,«Critica Mar
xiste», «Studi Storici», «Politica Internazionale», «Problemi del Socialismo»).

• Σ τίς έρωτήσεις πού άκολούθησαν, ό Κώστας Ζουράρις άμφισβήτησε τήν προο
πτική πού μάς έδωσε ό ’ Ιταλός κομμουνιστής. Οι οριακές μεταρρυθμίσεις είπε, —
πού κα τά τόν Γκουέρα, είναι άναπόφευκτες — είναι μάλλον άπίθανο νά όδηγήσουν
σέ διέξοδο. Κι άν, — όπως φαίνεται, κορυφωθεί ή άντιπαράθεση κόμματος, καθώς,
κα ί λαϊκού κινήματος, τότε ή έπέμβαση τής Σοβιετικής 'Ένωσης στήν Πολωνία θά
κα τα σ τεί αναπόφευκτη. Καί θά έπρεπε ίσως να προετοιμαστούμε γιά κ ά τι τέτοιο,
για τί οί συνέπειες γιά τά κινήματα τής Δ υτικής Εύρώπης άκόμα κ ι άν δέν έχουν ά
μεσες ευθύνες, για τί έχουν άσκήσει έγκαιρα κάποια κ ρ ιτική , θά είναι σημαντικές.
• Τήν ίδια έπιφύλαξη γιά τή δυνατότητα έπιβολής μεταρρυθμίσεων άπό τά πάνω,
μέ διαφοροποίηση τής ίδιας τής ήγεσίας τού κόμματος, διατύπωσε ό Ά ντώ νη ς
Μ πριλλάκης. Πώς θά μεθοδευτεί ή πίεση άπό τά κάτω χωρίς να ύπάρξέι σύγκρου
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Ό Άλεξάντερ Σμόλαρ γεννήθηκε τό 1940
στήν Πολωνία. Σήμερα είναι ύπεύθυνος
έρευνών στό 'Εθνικό Κέντρο 'Επιστημονι
κών ’Ερευνών τής Γαλλίας. 'Εκπροσωπεί
στή δύση τήν «'Επιτροπή Κοινωνικής Αύτοάμυνας» (KOR), πού είναι καί τό κυριότερο κίνημα δημοκρατικής όντιπολίτευσης
στήν Πολωνία.
Μέχρι τό 1968 διδάσκει στό Πανεπιστή
μιο τής Βαρσοβίας. Τό Μάρτιο τού 1968
φυλακίζεται σάν ένας όπ' τούς όργανωτές
τού κινήματος διαμαρτυρίας τών Πολω
νών φοιτητών καί διανοουμένων. Μένει
ένα χρόνο φυλακή, χωρίς νά έχει έκδοθεϊ
καμιά καταδικαστική όπόφαση σέ βάρος
του. Στή Γαλλία έγκαθίσταται όπό τό
1973.
Συγγραφέας πολλών μελετών γιά τίς
σοσιαλιστικές οίκονομίες καί κοινωνίες,
πού έχουν δημοσιευτεί σέ είδικές έπιθεωρήσεις τής Γαλλίας καί τών άγγλοσαξωνικών χωρών. Έπιμελήθηκε τή δημο
σίευση μιας συλλογής κειμένων πού έκδόθηκε τό 1978 άπ’ τόν έκδοτικό οίκο
François Maspero μέ τίτλο: «Ή Πολωνία:
μιά κοινωνία σέ όμφισθήτηση». Είναι έκ
δοτης τής τριμηνιαίας πολιτικής έπιθεώρησης «ANEKS», πού έκδίδεται στήν πο
λωνική γλώσσα.

ση μέ ανεπανόρθωτες συνέπειες; — αυτό μοιάζει νά είναι τό πρόβληματού πολωνι
κοΰ κινήματος.
• ' Ο Πολωνός Ά λ ε ξ ά ν τερ Σμόλαρ έκανε κ ι αύτός μιά νευρώδη παρέμβαση. Μ ί
λησε γιά τά α ιτήμα τα τών έργατών τής Πολωνίας κ α ί ροιτησε τόν Γκουέρα, μέχρι
ποιου σημείου θά σπρώξει τό ΚΚΙ τήν άμφίρροπη πολιτική του, μέχρι πότε θά μπο
ρεί νά είναι άλληλέγγυο μέ τούς Πολωνούς απεργούς κα ί, ταυτόχρονα, «νά έχει άριστες σχέσεις μ έ τούς καταπιεστές του, τό Π ολω νικό Κ.Κ. » Για τί, είπε, αν εκδηλωθεί
ή συμπαράσταση μετά τήν εισβολή κ α ί τή σφαγή πού θά ακολουθήσει, θά είναι κά 
πως καθυστερημένη. Χρήσιμο θά ήταν νά άπειλήσουν από τώρα τά δυτικά Κ.Κ., μέ
συγκεριμένες συνέπειες, τήν ΕΣΣΔ γιά τήν περίπτωση πού τά στρατεύματά της θά
διαπράττουν μιάν άπόπειρα «παλινόρθωσης τού σοσιαλισμού», όπως εκείνη τής
Τσεχοσλοβακίας.
• Ό Θόδ. Σταυρόπουλος δήλωσε ό τι α τίς χώρες αύτές έχουν καταλυθεί οι σταθε
ρές του σοσιαλισμού, όπως τίς είχαν διαγράψει οί μεγάλοι κλασικοί. Κι ό τι, έπομένως, τό πρόβλημα είναι περισσότερο ή έπιστροφή στήν ορθοδοξία, παρά ή αναθεώ
ρηση τού Μαρξισμού.
• Ό Θόδ. Π άγκαλος άναρωτήθηκε, αν ήταν σωστή ή εκτίμηση τού όμιλητή, ότι
δέν θά έπρεπε νά θεωρηθεί «τακτική πονηριά» ή δήλωση τών Πολωνών συνδικαλι
στών ό τι δέχονται τό σοσιαλιστικό σύστημα κα ί τίς διεθνείς συμμαχίες τής χώρας.
Γιατί, ποιά ιδεολογία θά μπορούσε νά έκφράζει μιά τέτοια έμμονή, όταν, λίγο πολύ
όλοι συμφωνούμε, ό τι ό λενινισμός καί ό προλεταριακός διεθνισμός άποκρούονται
άπό τούς έργαζόμενους τής ’Ανατολής, άφότου έγιναν ή ιδεολογία τού κράτους πού
τούς καταπιέζει.
Π ολλές οί ερωτήσεις: ήδη διαγραφόταν τό εύρος τής συζήτησης κα ί τό ποικιλό
μορφο τών άπόψεων πού θά άκούγονταν. Ό Γκουέρα, όμως, κινήθηκε στά πλαίσια
τής προβληματικής τής εισήγησής του καί έπανέλαβε λίγο πολύ τίς θέσεις πού είχε
ήδη αναπτύξει. 'Οπωσδήποτε, ή χρησιμοποίηση, άπό ένα επίσημο έκπρόσωπο
Κ.Κ., μιας τόσο κ ρ ιτική ς γλώσσας, έκανε αίσθηση στό ακροατήριό.

ALEKSANDER SMOLAR:
Τά πολωνικά γεγονότα καί ή ευρωπαϊκή ’Αριστερά
Τό απόγευμα τής Πέμπτης ό ΑΛ ΕΞ ΑΝ ΤΕΡ ΣΜ Ο Λ Α Ρ έδωσε μιάν άλλη τροπή
στή συζήτηση. Μ έ διεισδυτικότητα πανεπιστημιακού, άλλά κα ί μέ μαχητικότητα
άνθρώπου πού έχει, ήδη, έμπλακεϊ σ’ έναν αγώνα, ό έκπρόσωπος τού KOR στή Δύ
ση, μάς μετέφερε τούς άπόηχους τής σύγκρουσης πού εξελίσσεται στήν Πολωνία
μέ άπρόβλεπτες συνέπειες γιά τό μέλλον τού σοσιαλισμού κα ί τής Εύρώπης γενικό
τερα.
Μ ιά άπ’ τίς βασικότερες ίσως θέσεις τού Πολωνού εισηγητή είναι ότι σ τις κοινω
νίες τού «υπαρκτού σοσιαλισμού» (άντίθετα μ' ότι συμβαίνει στά κα π ιτα λισ τικά
Κράτη, όπου οί έργάτες αναγνωρίζονται κα ί συνειδητοποιούνται μέσ' απ' τό μαρξι
στικό ’ι δεολογικό κώ δικα) ό μαρξισμός έγινε ό «κώδικας τής καταπίεσης»' δέ μπο
ρεί, λοιπόν, νά χρησιμοποιηθεί άπ’ αύτούς πού έξεγείρονται ενάντια στήν εκεί έξνουσία καί χρειάζεται νά βρεθεί μιά άλλη γλώσσα. Κι αύτή είναι «ή γλώσσα τού πι
στού» (πού, όπως διευκρίνησε άπαντώντας άργότερα σέ μιά ερώτηση, δέν είναι ιδε
ολογία άλλά άπλώς «κώδικας». Καί συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: « ..ο ί έργάτες
— έστω κ ι άν υιοθετούν τόν κώδικα τού καθολικισμού — δέν συγκατανέυσαν στις
παροτρύνσεις τού Καρδινάλιου τής Πολωνίας νά επιστρέφουν στή δουλειά τους»).
"Ενα άλλο σημείο πού θέλησε ν' άποσαφηνίσει ό Πολωνός διανοούμενος άφορά
τούς «φόβους» οπισθοδρόμησης στύν καπιταλισμό. «Κανείς, είπε, δέν θέλει νά επι
στρέφουμε στήν άτομική ιδιοκτησία». Ε ξά λλου, αύτό τό ερώτημα «δέν έχει νόη
μα» δεδομένου ό τι «τό 90% τής πολωνικής βιομηχανίας είναι δημιούργημα τών τε
λευταίων 35 χρόνων». Κι αύτό είναι μιά πραγματικότητα πού εγκαθιδρύει κανόνες
λειτουργίας, διαχείρισης κα ί συνείδησης πού δέ μπορούν ν’ άνατραπούν άπό κά 
ποια «καπιταλιστική παλινόρθωση». Ά ν τίθ ετα , τόνισε, «τό πραγματικό ερώτημα εί
ναι αν θέλουμε δημοκρατικό σύστημα ή όχι».
Σ ’ αύτό έπικεντραίνονται, κατά τόν έκπρόσωπο τού KOR, καί οί δ ιεκ δ ικ η τικ ές
προτάσεις τής Α λληλεγγύης « πού τό πρόγραμμά της δέν είναι κ α ί τόσο συνδικαλι
στικό. Δέν είναι ζήτημα χρημάτων» πρόσθεσε καί, δίνοντας συγκεκριμένα παρα
δείγματα, υποστήριξε ό τι «οί εργάτες τού Γκντάνσκ εκπροσωπούν ολόκληρη τήν
πολωνική κοινωνία» , για τί «μίλησαν στό όνομα τών αγροτών, τών σπουδαστών»
καί διάφορων άλλων κοινωνικών κατηγοριών πού συνθέτουν σήμερα τήν κοινωνι
κή πραγματικότητα τής Πολωνίας.
Καί άπαντώντας άργότερα σέ μιά ερώτηση, είπε ό τι άν ή εξουσία — πού «στηρί
ζεται στό μοναδικό Κόμμα, τή λογοκρισία κ α ί τή μυστική Αστυνομία» — δέχτηκε νά
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διαλεχθεί με τούς εργάτες είναι για τί έχει ανάγκη νά έπιβκύσει ή 'ίδια.
"Ενα απ' τά ενδιαφέροντα σημεία στό διάλογο πού επακολούθησε είναι ή άπάντηση τοϋ Σμόλαρ στον Γίρι Π έλικαν, ό όποιος άνάπτυξε μιά απ’ τις βασικές του θέ
σεις ότι, δηλαδή, γιά νά τελεσφορήσουν τά σχέδια τής αντιπολίτευσης πρέπει νά
δημιουργηθεΐ μιά συμμαχία ανάμεσα σ’ αύτήν καί τά μεταρρυθμιστικά ρεύματα
στούς κόλπους τού Κόμματος (βλ. σχετικά τήν εισήγηση τού Γίρι Π έλικαν, σ' αύτό
τό τεύχος). Χωρίς ν' αμφισβητήσει τήν ύπαρξη «ρεαλιστών» στό Πολωνικό Κόμμα,
πού έχουν κατανοήσει τήν «άνάγκη εξεύρεσης άλλων μέσων γιά τή διαχείριση... τής
κοινωνίας», ό Πολωνός εισηγητής έξέφρασε τήν αμφιβολία του όσον αφορά τά πε
ριθώρια πού υπάρχουν μέ μιά τέτοια συμμαχία, κ α ί επ ικαλέσ τηκε τό γεγονός τής
διαγραφής, παλιότερα, 300.000 μελών απ' τό Κ.Κ. Πολωνίας, πράγμα πού είχε σάν
άποτέλεσμα ν’ ακυρωθεί όποιαδήποτε προοπτική γιά μελλοντικές διαφοροποιήσεις
πολιτικού χαρακτήρα, στούς κόλπους τού Κόμματος. Ω στόσ ο,ή πραγματικότητα
τής σύγκρουσης στήν Πολωνία, οριοθετεί καί κάποιες de fa c to αλλαγές στήν άντιμετώπιση τής εκ εί εξουσίας από μέρους των αντιπάλων της, πού μορφοποιούνται
στή διακήρυξη τού Σμόλαρ ό τι «θέλουμε τή συνεργασία μέ τήν εξουσία άλλά κάτω
άπό ορούς πού θά έγγυώνται τή συνυπευθυνότητα κ α ί τή συναπόφαση». Αύτό, βέ
βαια, δέν τόν έμπόδισε νά έπαναλάβει τό αίτημα πού είχε υποδηλώσει έμμεσα καί
στήν πρωινή συνεδρία, όταν έθεσε τίς έρωτήσεις του στόν Γκουέρα: «υί δυνάμεις
τής εύρωπαϊκής 'Αριστερός πρέπει νά έγκαταλείψουν τή διφορούμενη «γλώσσα»
τους», όσον αφορά τήν αντιμετώπιση τού Πολωνικού προβλήματος. Πρίν κλείσουμε τήν «άναπαράσταση τών σημείων» τής προβληματικής τού Πολωνού οικονομο
λόγου, θά θέλαμε νά παραθέσουμε καί μιά άλλη θέση του, πού ίσως παραξένισε κ ά 
ποιους κλασσικούς άναγνώστες τών κειμένων τής μαοϊκής ιδεολογίας κα ί ανησύ
χησε κάποιους άλλους ώς πρός τίς συνέπειές της: ή Σοβιετική "Ενωση, κατά τον
Σμόλαρ, δέν εκμεταλλεύεται οικονομικά τούς λαούς τής Ά ν . Ευρώπης — αφού ε ί
ναι «υπανάπτυκτη κ α ί προμηθευτής πρώτων υλών» — άλλά αναπτύσσει έναν Ιμπε
ριαλισμό στρατιω τικού κ α ί πολιτικού χαρακτήρα, γιά τή διατήρηση καί διεύρυνση
τής ζώνης επιρροής της.
Τά σημεία άπόκλισης του Πολωνού εισηγητή μέ τήν προβληματική τοϋ Ά ν τρ ίά νο Γκουέρα, ήταν ένα πρώτο δείγμα τής διαφ ορετικότητας τών απόψεων μεταξύ
τών μελών τής εισηγητικής όμάδας, πού έχει σάν άποτέλεσμα νά διευρύνει τό φά
σμα τών πιθανών όπτικών προσέγγισης τού προβλήματος.

MICHNA BERENDEI:
’Εξουσία καί έργατική άντιπολίτευση στή Ρουμανία
■ Τόν άκολούθησε στό βήμα ό Ρουμάνος Μ ΙΧ Ν Α ΜΠΕΡΕΝΤΕ1. Χρόνο μέ τό χρό
νο προσπάθησε νά διαγράψει τήν πορεία αύτού πού ό ίδιος παρουσίασε σάν«άπο
σύνθεση τοϋ σοσιαλισμού» στή γειτονική μας χώρα. Πώς οί τρομ οκρατικοί μηχανι
σμοί τής "Αννας Πάουκερ έξόντωσαν μιάν όλόκληρη γενιά διανοουμέντον, άφήνοντας άνέπαφο τό άνύπαρκτο σχεδόν αύτό Κ.Κ. πού «είχε δ εχτεί τήν εξουσία σάν δώ
ρο άπό τό σοβιετικό στρατό», χωρίς νά έχει κάνει τό παραμικρό γιά νά τήν κερδί
σει. Πώς πίσω άπό τή μονοκομματική άπομόνωση, τό μονόλογο καί τήν αύθαιρεσία κατολίσθησε ή ήγεσία μέχρι τή διαφθορά καί οικογενειοκρατία. Καί πώς ή ε
θ νικισ τική ιδεολογία άντί νά λειτουργήσει γιά νά δώσει στόν πληθυσμό ένα συναί
σθημα αυτονομίας καί κοινωνικής συνοχής, χρησιμοποιήθηκε άπό τόν Τσαουσέσκου σάν ιδεολογικό άλλοθι γιά νά στηρίξει ένα φαύλο κα ί τυρρανικό καθεστώς, ε
νώ οί συνθήκες ζωής τού πληθυσμού μένουν άδικαιολόγητα μέτριες γιά μιά, τόσο
πλούσια σέ δυνατότητες, χώρα.
Ή συζήτηση έπαιρνε σιγά σιγά τήν τελική της μορφή — όπως υποχρέωνε καί ή
αύτόματη μετάφραση — καί οί πιό άρτιες, γραπτά διατυπωμένες έρωτήσεις άντικαθιστούσαν τίς πιό θεαματικές προφορικές παρεμβάσεις:
• Γιά τόν Μ περεντέι, ποιές είναι οί «τάξεις» πού στηρίζουν τό καθεστώς πέρα άπό
τόν άστυνομικό κ α ί κομμα τικό μηχανισμό; Κι άκόμα πώς είναι δυνατό νά λειτουρ
γήσει «άπελευθερωτικά» μιά έθνικιστική ιδεολογία, συνώνυμη στήν άριστερή συνεί
δηση μέ τήν συντήρηση;
• Γιά τόν Σμόλαρ, άν ή εθνική «άνεξαρτησία» είναι μόνο ένα θέμα στις σχέσεις
τών κομμάτων ή άν τελικά άνάγεται, στις προαιώνια τεταμένες σχέσεις Πολωνών
κ α ί Ρώσων (έρώτηση Ίωάννου).
• Π οιοι είναι οί έν δυνάμει σύμμαχοι τών εργατών πού άπεργοΰν καί πώς λει
τουργούν οί διανοούμενοι σ’ αύτή τήν πιό «φιλελεύθερη» σοσιαλιστική χώρα (έρώ
τηση Παπαθανασίου).
• Κ ι άκόμα — έρώτηση « μ ετ’ άπαντήσεως», πού έκφράζει στό άκέραιο τήν έχθρική, πρός τό πολωνικό λαϊκό κίνημα, ιδεολογία — τί ρόλο έπαιξαν οί μικροα
στοί, ό έθνικισμός και ή μίμηση τοϋ δυτικού τρόπου ζωής στήν έξέγερση (έρώτηση
Μ .Κ).

Ό Μίχνα Μπερεντέι γεννήθηκε στό Βου
κουρέστι τό 1948. Από τό 1970 ζεϊ μόνιμα
σ+ό Παρίσι. Είναι πτυχιοϋχος τού Πανεπι
στημίου τού Βουκουρεστίου (Σχολή Ιστο
ρίας) όπου φοίτησε άπό τό 1966 ώς τό
1970. 'Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στό
5ο καί 6ο τμήμα τής Ecole Pratique des
Hautes Etudes στό Παρίσι.
Άπό τόν Ιανουάριο τού 1972 έργάζεται
σάν έρευνητής στήν Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales1 έπικεφαλής
τμήματος έρευνών στό «Κέντρο Μελετών
γιά τήν ΕΣΣΔ, τήν 'Ανατολική Ευρώπη καί
τούς λαούς τής Τουρκίας».
"Εχει είδικευτεΐ:
Τ. Στήν Ιστορία τής Οθωμανικής Αύτοκρατορίας καί τών .λαών τού Βορείου
Πόντου (16ος - 17ος αιώνας)1 σχετικές
έργασίες του έχουν δημοσιευτεί στά
περιοδικά Cahiers du Monde Russe et
Soviétique, Südostforschungen, Turcica,
Harvard Ukranian Studies, Annali dell In
stitute Universitario Orientale. (Νάπολη)
2. Στά προβλήματα Σύγχρονης Ιστορίας
τής Ρουμανίας: κατάληψη τής έξουσίας
άπό τό Κ.Κ., έμφάνιση ένός όργανωμένου
άντιπολιτευτικοϋ
κινήματος,
έργατική
τάξη καί έξουσία1 συμμετέχει σέ σχετικά
σεμινάρια καί άρθρογραφεϊ στή διμηνιαία
έπιθεώρηση «L' Alternative», όργανο «Γιά
τήν ύπεράσπιση τών δημοκρατικών δι
καιωμάτων καί έλευθεριών στις χώρες τής
Ανατολικής Ευρώπης». Είναι ύπεύθυνος
τού τμήματος «'Εργατική Αντιπολίτευση»
πού έντάσσεται στά πλαίσια τού «Σύνδεσμου 'Υπεράσπισης τών Δικαιωμάτων τοϋ
Ανθρώπου στή Ρουμανία».
Πρόσφατες μελέτες: «Τό 'Ελεύθερο
Συνδικάτο τών Εργαζομένων τής Ρουμα
νίας». «01 έθνικές μειονότητες στή Ρου
μανία», «L' Alternative», τχ. 3 καί 4 - 5
1980).

•
Ό ^ λ ι.ο ς Γ ια ν ν α κ ά κ η ς γεννήθηκε τό 1931
στό Κάιρο. Άπό τή γυμνασιακή του ήλικία
συμμετέχει ένεργά στό κομμουνιστικό κί
νημα τής ΑΙγύπτου. Τό 1949 στρατεύεται
έθελοντικά στό Δημοκρατικό Στρατό, καί
οτή συνέχεια έγκαθίσταται σάν πρόσφυ
γας στήν Τσεχοσλοβακία1 έκεΐ δουλεύει
σάν διευθυντής παιδικού σταθμού έξόριστων έλληνόπουλων, στή συνέχεια άνθρακωρύχος «ύπό άναδιαπαιδαγώγηση»,
μεταλλουργός, καθηγητής,* σέ Γυμνάσια,
καί άργότερα διδάσκει στό Πανεπιστήμιο
τού Olomouc καί τής Πράγας. Έχοντας
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• Καί τέλος, αν μπορεί νά διαμορφωθεί στήν Πολωνία ένας πραγματικός σοσια
λισμός τών εργατικώ ν συμβουλίων (ερώτηση Γιώργου Μ ητρελιά).
• Κι αν έτσι, δεν θά έπρεπε νά εξηγηθεί, εκτό ς άπό τή φυσιολογική έχθρότητα
τών άνατολικώ ν καθεστώτων, ή επιφύλαξη τών δυτικών κατεστημένων.
Καί κάπως έτσι, μ' αυτό τό ερω τηματικό, άν ύπάρχει δηλαδή μιά παγκόσμια άντιδραστική συμπαιγνία κατά τών λαών κ α ί τών εθνών, έκλεισαν οί έργασίες τής
πρώτης ήμέρας.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Κόμμα έξουσίας,καί άντιπολίτευση
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΗΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ · HOSE GARCIA OGALLA
'
PIERRE KENDE · JIRI PELIKAN
ΗΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ:
Τό κόμμα σάν κέντρο έξουσίας
διάγραφε!
καί
«άναδιαπαιδαγωγηθεΐ»,
άποκαθίσταται τό 1956 καί συμμετέχει ένεργά στήν πολιτιστική καί πολιτική άναγέννηση τής Τσεχοσλοβακίας.
Μετά τή σοβιετική είσβολή τοϋ 1968
έγκαταλείπει τήν Τσεχοσλοβακία καί έγκαθίσταται στή Γαλλία. 'Εκλέγεται καθη
γητής στό Πανεπιστήμιο τής Λίλης, δπου
καί διδάσκει σύγχρονη 'Ιστορία. 'Ασχολή
θηκε μέ τά προβλήματα τών διεθνών
σχέσεων καί τήν Ιστορία τού διεθνούς
Κομμουνιστικού Κινήματος καί έχει δημο
σιεύσει πολλές συναφείς μελέτες.

Ή συνάντηση είχε πιά πάρει συγκροτημένη όψη κ α ί τήν «κανονική» της ταχύ
τητα. Οί « τα κ τικο ί» είχαν καταλάβει τή θέση τους — συνήθως τίς ίδιες πού είχαν
καί τήν προηγούμενη μέρα — κα ί τακτοποιούσαν χαρτιά, μολύβια καμιά φορά
κ α ί μικρά φορητά μαγνητόφωνα. "Ενα φ οιτητικό κοινό πού παρακολουθούσε μέ
ένταση τίς προπαρασκευές, έκανε άκόμα πιό αισθητή τήν παρουσία του. Ό προεδρεύων Γιώργος Κατηφόρης είχε κ ι αυτός αποκτήσει οπαδούς κ α ί άντίπαλους μέ
σα στήν αίθουσα μέ τό ιδιότυπο χιούμορ του.
Ό Αίγυπτιώτης 'Έ λληνας Η Λ ΙΟ Σ Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Α Κ Η Σ , άντάρτης κα ί π ολιτικός ε
ξόριστος άπό τήν Ε λ λ ά δ α έζησε τήν οικοδόμηση τού σοσιαλισμού στήν Τσεχοσ
λοβακία πρίν εξοριστεί κ ι άπό εκεί.
"Α ξονα είχε τήν έκθεση Π ίλλερ γιά τίς π ολιτικές δίκες στήν Τσεχοσλοβακία
(τίς περιβόητες δίκες τής Πράγας). Καί μάς πρότεινε μιά βαθια τομή τής π ολιτι
κής δίκης σά διαδικασία πού άπομόνωνε τό κόμμα άπό τήν έργατική τάξη κα ί
τήν ηγεσία άπό τήν κομμα τική βάση έγκαθιστώ ντας ουσιαστικά τήν παντοκρατορία τών μηχανισμών. Οί σ τα λινικο ί διωγμοί είναι μιά πληγή πού δέν έκλεισε πο
τέ, για τί όποιες κοινωνίες άποπειράθηκαν νά σπρώξουν τήν άποκατάσταση πέρα
από τήν έπαναχορήγηση συντάξεων στίς χήρες κα ί στά όρφανά, στήν ουσιαστική
δηλαδή διερεύνηση τού πολιτικού προβλήματος πού κάλυπταν οί αύθαιρεσίες,
γλύστρισαν στήν όλοκληρωμένη άμφισβήτηση τού συστήματος κα ί γρήγορα άντιμετωπίστηκαν μέ μέτρα καταστολής κα ί τελ ικ ά μέ τή στρατιω τική έπέμβαση τών
άλλων χωρών τού συμφώνου τής Βαρσοβίας.
*Η ταν φυσικό μιά τέτοια εισήγηση νά προκαλέσει άντιδράσεις έντονες άπό τό,
άκροατήριο κ ι η προσωπικότητα τού εισηγητή πού χειριζόταν τήν πνευματική
πρόκληση μέ ενθουσιασμό, ζωήρεψε άκόμα περισσότερο τό διάλογο.

JOSE GARCIA OGALLA:
Προοπτικές τών λαών στήν Α νατολική Ευρώπη
Ο Χοa t Γκαρθία Όγκάλια γεννήθηκε τό
1956 στήν 'Ισπανία. Σέ ήλικία 15 χρονών
άργανώθηκε στήν καθολική άργάνωση
JOC, πού άργάτερα άποτέλεσε τμήμα τής
Δημοκρατικής Ένωσης τής 'Ισπανίας, όργάνωσης πού συγκέντρωσε δλη τή' δημο
κρατική άντιπολίτευση στήν 'Ισπανία, τά
τελευταία χρόνια τής δικτατορίας τού
Φράνκο.
'Από τό 1977 είναι στρατευμένος κομ
μουνιστής, μέλος τού Κομμουνιστικού
Κόμματος 'Ισπανίας καί τώρα είναι Γραμματέρας Πολιτικών Σχέσεων τής Κομμου
νιστικής Νεολαίας τής 'Ισπανίας. Είναι
έπίσης
συνεργάτης
τού
περιοδικού
NUESTRA BANDERA, θεωρητικού όργάνου τού Κομμουνιστικού Κόμματος ’Ισπα
νίας.
Ό Πιέρ Κέντε, οικονομολόγος και κοινω
νιολόγος, γεννήθηκε τό 1927 στή Βουδα
π έστη. Δ ιπ λω μ α το ύ χ ο ς τή ς Ecole
Pratique des Hautes Etudes (Παρίσι,
1962), διδάκτωρ κοινωνιολογίας (Σορβόν
νη 1964). Προϊστάμενος έρευνών στό Έ-
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Ο Ισπανός κομμουνιστής ΧΟ ΣΕ Ο Γ Κ Α Λ ΙΑ , πού άκολούθησε, λειτούργησε ήρεμιστικά γιά τήν πλειοψηφία τών ακροατών. Δ ιαβάζοντας κ ι αύτός τό κείμενό
του, μέχρι τήν έσχατη λεπτομέρεια, έπανέλαβε, όπως τόνισε άργότερα ό Σπήλιος
Παπασπηλιόπουλος, θέσεις ήδη γνωστές άπό τό βιβλίο τού Σαντιάγκο (<αρίλιο,
τουλάχιστον εξη χρόνια τώρα στούς "Ελληνες μαρξιστές.
Ό X. Ό γ κ ά λ ια ήταν όμως τελικά ένδιαφέρων, για τί ή εισήγησή του άποτέλεσε
μιά ζωντανή μαρτυρία γιά τά προβλήματα τού Κ.Κ. ’ Ισπανίας πού υιοθετώντας
Κάποτε μιά πρωτοποριακή θέση στό κίνημα άμφισβήτησης τής ορθοδοξίας πού εί
χε άναπτυχθεΐ στά δυτικοευρωπαϊκά ΚΚ δέ συνάντησε έκ το τε τή λαϊκή άνταπόκριση πού θά έπρεπε νά δημιουργήσει ή α ίρ ετικότη τα του.
Η « αναθεώρηση» τής ορθοδοξίας άπώθησε άραγε τούς ψηφοφόρους θολώνον
τας τήντδεολογική στιλπνότητα τού κόμματος ή τό κόμμα κάνει τόσα χρόνια βή
μα σημειωτόν γ ια τί δέν προχώρησε ή άμφισβήτηση τού λενινισμού κα ί τής σοβιετι
κής ηγεμονίας όσο θά έπρεπε;
Ή εισήγησή του έδωσε τυπικά τίς γενικές γραμμές τών δημοκρατικώ ν κ α τα 
χτήσεων κα ί έθεσε τούς όρους γιά τή σοσιαλιστική μεταβολή. Έ δώ σημείωσε τόν
αποφασιστικό ρόλο τών αύτοδιαχειριστικώ ν μεθόδων. Στό σύνολό της ή εισήγηση
όσο καί άν κύλησε επίπεδα, τε λ ικ ά προσέλκυσε τό ένδιαφέρον τού άκροατηρίου
γι,ατί μετέφερε τήν προβληματική ένός κόμματος — τού ισπανικού — σέ μιά φά
ση πού οί διεργασίες στούς κόλπους του, αλλά κα ί τό διεθνές κομμουνιστικό κ ί
νημα, είναι ιδιαίτερα έντονες.

PIERRE KENDE:
Ή ούγγρική άντιπολίτευση άντιμέτωπη μέ τίς Ιδεολογίες
τής συνεργασίας
Γό απόγευμα τό πρόγραμμα ήταν καλά γεμάτο. "Αρχισε ό Ούγγρος Ι1ΙΕΡ ΚΕΝΤΕ, πού καθόρισε τήν πολωνική εργατική αμφισβήτηση σάν μιά προσπάθεια
προσαρμογής μετά τήν άποτυχία τής οΰγγρικης εξέγερσης κα ί τής τσεχοσλοβάκι
κης προσπάθειας αλλαγής τής ήγεσίας τού κόμματος. Καί τόνισε ότι τώρα γιά
πρώτη φορά δέν αμφισβητείται ούτε ό κυρίαρχος ρόλος τού κάματος ούτε τό Σύμ
φωνο Βαρσοβίας, σάν ύποχρεωτικό διεθνές πλαίσιο τής συγκεκριμένης «σοσιαλι
στικής εμπειρίας».
Καί ό ΓΙιέρ Κέντε συνέχισε!
«'Υ.πάρχει μοντέλο ξεπεράσματος τού όλοκληρωτισμοΰ; "Ο χι κατά πάσαν πιθα
νότητα' άν κ α ί οί Ούγγροι φαίνεται νά πέτυχαν περισσότερα ανταλλάγματα, φοβί
ζοντας τούς Ρώσους, άπ’ ό τι οί Τσεχοσλοβάκοι πού προσπάθησαν νά τούς ντρο
πιάσουν. "Ε τσ ι ή ριζοσπαστικότητα μοιάζει σάν ένας πιό αποδοτικός δρόμος από
τή μετριοπάθεια πρός τήν απελευθέρωση.
Δείχνοντας μιάν ώ ριμότητα χωρίς προηγούμενο, οί Πολωνοί προσπαθούν νά κα
τακτήσουν ένα χώρο αύτονομίας πλάι στίς ύπάρχουσες κρ α τικές δομές καί στά
πλαίσια των δεδομένων διεθνών εξαρτήσεων. Οί κα τακτή σ εις τους είναι πιθανόν ό
τι θά διαρκέσουν για τί τό καθεστώς θά δυσκολευτεί νά συντρίψει ένα κίνημα πού έ
χει τίς ρίζες του κ α ί ελέγχει τόν εργοστασιακό χώρο.
"Ετσι, στήν Πολωνία εκφράζονται μέ ιδιαίτερη δύναμη καί σάν συνέχεια τών κατακτήσεω ν τής μετασ ταλινικής περιόδου, τά τρία βασικά όράματα τών άνθρτόπων
τής ανατολής: τό δικαίω μα γιά έλεύθερη έκφραση, τό δικαίω μα γιά συλλογική ύπεράσπιση τών άτομικώ ν συμφερόντων καί τέλος τό δικαίω μα τής εθνικής ιδιαιτερό
τητας.

JIRI PELIKAN:
Θέσεις γιά τήν έξουσία καί τήν άντιπολίτευση στίς χώρες τοϋ
ύπαρκτοϋ σοσιαλισμού
Τόν ακολούθησε ό Π Ρ Ι ΓΙΕΛΙΚΑΝ , πρωτεργάτης τής άπελευθέρωσης τών μέ
σων ένημέρωσης στήν "Α νοιξη τής Πράγας καί τώρα εξόριστος ήγέτης τής τσε
χοσλοβάκικης άντιπολίτευσης στό έξω τερικό. Ή διαφορά άνάμεσα στους δύο ρή
τορες ήταν αισθητή, όσον αφορά τό πολιτικό καί ιδεολογικό πλαίσιο άναφοράς
τους.
Ό Π έλικαν άρχισε τό λόγο του μέ μιά ζωντάνια πού έχει ή έκτο ς κειμένου ανα
φορά: «Ευχαριστώ τόν πρόεδρο γιά τά ώραΤα του λόγια κ α ί γιά τήν ευχή πού έξέφρασε ούτως ώστε νά μπορέσουμε μιά μέρα νά συναντηθούμε στήν Πράγα. Αύτο
μού θυμίζει κάπως μιά μικρή ανάμνηση πού άφορά επίσης τούς Έ λληνες κ α ί τον
"Ελληνα φίλο ΙΙαρτσαλίδη, ό οποίος ήταν ένας π αλιό:' κομμουνιστής πού τόν γνώ
ρισα στήν Τσεχοσλοβακία όπου βρισκόταν έξόριστος κ α ί έν συνεχεία τόν συνάντη
σα στήν Ιτα λ ία στήν πτώση τής χούντας, τήν ήμερα πού ξαναγύριζε στήν Αθήνα
κ α ί μου είπε: έλα νά μάς όείς μιά μέρα στήν Ελλάδα, στήν Αθήνα, κ α ί τού απάντη
σα: ίσως νά μπορέσουμε νά ιδωθούμε μία μέρα στήν Πράγα. Είπε, ξέρεις είμαι ένας
παλιός κομμουνιστής κ α ί δέ θά ήθελα νά σέ άπογοητεύσω κ α ί είλικρινά θέλω να
σου πώ ότι ό Φράνκο ή ό Σαλαζάρ ή ο ί συνταγματάρχες έχουν πέσει, άλλά παρ ’ όλα
αυτά στήν Τσεχοσλοβακία έχετε τά άρματα τής Σοβιετικής "Ενωσης( γΤ αυτό είναι
δύσκολο νά πιστέψω ότι αύτό τό πράγμα μπορεί κάποτε νά γίνει εύκολα.
Θά ήθελα, όμως, ν άρχίσω τήν παρουσίασή μου, ευχαριστώντας τούς φίλους τού
περιοδικού Α Ν Τ Ι, νομίζοντας ότι εκφράζω τή γνώμη όλων τών ξένων φίλων μας,
διότι δέν είχαμε άκόμα τήν ευκαιρία νά τό πούμε. Ευχαριστούμε, λοιπόν, πού μάς
προσκαλέσατε σ ' αύτή τήν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κ α ί ευχαριστούμε όλους
εσάς πού ήρθατε κάθε μέρα εδώ, πού δείξατε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον γιά όλα τά
προβλήματα, πού ίσως νά φαίνονται κάπως μακρινά γιά σάς, κ α ί πού, σύμφωνα μέ
τίς ερωτήσεις πού θέτετε, βλέπουμε ότι έχετε όχι μόνο ενδιαφέρον, άλλά κ α ί ένα πο
λύ υψηλό επίπεδο πολιτικής συνείδησης κ α ί θά ήθελα νά σάς πώ, ότι αύτό το πράγ
μα μέ γεμίζει αισιοδοξία κ α ί ευτυχία».
Κατόπιν ό Π έλικ α ν μέ ισχυρά έπιχειρήματα νομιμοποίησε τή συνάντηση γιά τά
θέματα πού συζητιόνταν. « "Εχουν εύθύνη, είπε, νά συζητήσουν οί μαρξιστές γιά τήν
κατάσταση αυτών τών χωρών, μεγαλύτερη άπό όλους τούς άλλους για τί δικά τους
είναι τά θεωρητικά έργαλεία πού χρησιμοποιούνται γιά τήν ιδεολογική άναπαραγωγή τού άνατολικοευρωπαίκοΰ αύταρχισμοϋ». Καί συνέχισε λέγοντας ότι άν δέν α
ναλύσει σωστά τά καθεστώτα τοϋ «υπαρκτού» σοσιαλισμού ή ’Αριστερά τής Δ υτι
κής Εύρώπης δέν θά μπορέσει νά βγει άπό τά άδιέξοδα πού τής έχει δημιουργήσει

θνικό Κέντρο ’ Επιστημονικής "Ερευνας
στό Παρίσι. Γάλλος υπήκοος.
Μετά άπό μιά καριέρα πολιτικού δημο
σιογράφου στή χώρα όπου γεννήθηκε,
τήν Ούγγαρία, έγκατάλειψε αύτή τή χώρα
μετά άπό τά γεγονότα τοϋ 1956, στά όποια
άναμίχτηκε ώς ένεργό μέλος τής όμάδας
τών ρεφορμιστών κομμουνιστών. Τό σύ
νολο σχεδόν τών μελών αύτής τής όμά
δας, έκτος άπό έκείνους πού διάλεξαν τό
δρόμο τής έξορίας, φυλακίστηκαν’ πολλοί
άπ’ αύτούς έκτελέστηκαν τήν ίδια έποχή
μέ τόν Ίμ ρ ε Νάγκι.
’Εγκατεστημένος στή Γαλλία άπ’ τό
1957, ό Κέντε προσανατολίστηκε στήν έ
ρευνα στόν τομέα τών κοινωνικών έπιστημών. ’Ερευνητής στό ’Εθνικό Κέντρο ’Επι
στημονικής "Ερευνας άπό τό 1861, δίδαξε
διαδοχικά στό Πανεπιστήμιο τής Ναντέρ
στό Παρίσι (1966 -1974), στή Σχολή ’Ανώ
τερων ’Εμπορικών Σπουδών (1972 - 1975),
στό Πανεπιστήμιο τοϋ Αίξ στήν Προβηγγία (1976 -1980), στή Σχολή Άνωτέρων
Σπουδών στίς Κοινωνικές ’Επιστήμες.
’Εργασίες καί δημοσιεύσεις (γύρω στίς
έκατό) πάνω στί,ς δομές, τή λειτουργία καί
τήν άποτελεσματικότητα τών σοβιετικού
τύπου οικονομιών' στή διανομή τών εισο
δημάτων (στήν Γαλλία)' στίς πολιτικές
κρίσεις τού σοβιετικού κόσμου.
’Επιλογή τών βασικότερων πολιτικών
μελετών πού δημοσιεύτηκαν άπ’ τό 1957
καί μετά: «Τί ήταν καί τί δέν ήταν ή ούγγρική έπανάσταση»
’Από τό 1978, είναι έκδότης καί διευθυν
τής τής συλλογής « M a g ya r Fuzetek»
Ό ΓΙρι Πέλικαν γεννήθηκε τό 1923, στό
Olomouc τής Τσεχοσλοβακίας. Μέλος τού
Κομμουνιστικού Κόμματος Τσεχοσλοβα
κίας άπό τό 1939, παίρνει ένεργά μέρος
στήν 'Αντίσταση καί περνά 5 χρόνια στήν
παρανομία καί στίς φυλακές. Μετά τόν
πόλεμο, φοιτά στό Καρόλειο Πανεπιστή
μιο τής Πράγας καί άναδεικνύεται σέ
ήγετική φυσιογνωμία τού Κομμουνιστικού
Φοιτητικού Κινήματος. 'Από τό 1953, Γε
νικός Γραμματέας καί στή συνέχεια
Πρόεδρος τής Διεθνούς "Ενωσης Φοιτη
τών.
Τό 1963 διορίζεται Γενικός Διευθυντής
τής Τσεχοσλοβακικής Ραδιοφωνίας, έκλέγεται βουλευτής στό κοινοβούλιο τής χώ
ρας του καί συμμετέχει ένεργά στήν
«Άνοιξη τής Πράγας». Τό 1968 έκλέγεται
άντιπρόσωπος γιά τό 14ο Συνέδριο τοϋ
ΚΚΤ καί στίς 22 Αύγούστου τού ίδιου
χρόνου έκλέγεται μέλος τής Κ.Ε. τοϋ
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Κόμματος. Μετά τή σοβιετική έπέμβαση,
όνακαλεϊται άπό τή θέση του σάν Γενικός
Διευθυντής τής Τσεχοσλοβάκικης Τηλεό
ρασης καί στέλνεται στήν πρεσβεία τής
χώρας του στή Ρώμη.
Έχοντας διακηρύξει τήν άντίθεσή του
μέ τήν «πολιτική όμαλοποίησης» του Χούζακ, διαγράφεται τόν 'Οκτώβριο τού 1969
άπό τό ΚΚΤ, τού άφαιρεΐται ή Ιθαγένεια
καί κηρύσσεται έκπτωτος τού βουλευτι
κού του άξιώματος.
"Εχοντας, στό μεταξύ, πάρει τήν Ιταλική
ύπηκοότητα έκλέγεται άνεξάρτητος βου
λευτής στό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1979)
μέ τό ψηφοδέλτιο τού 'Ιταλικού Σοσιαλι
στικού Κόμματος. Σήμερα, είναι Πρόε
δρος τής Επιτροπής 'Εξωτερικών 'Υποθέ
σεων τού Εύρωπάίκού Κοινοβουλίου.
Ό Γίρι Πέλικαν είναι άρχισυντάκτης τής
έφημερίδας «LISTY», όργάνου τής Τσε
χοσλοβάκικης σοσιαλιστικής άντιπολίτευσης. "Εχει γράψει πολλά βιβλία γιά τήν
Τσεχοσλοβακία καί τίς χώρες τής 'Ανατο
λικής Εύρώπης.

Ό Άντράς Κόβατς γεννήθηκε τό 1947
στή Βουδαπέστη. Σπούδασε φιλοσοφία
καί Ιστορία στή Βουδαπέστη καί στό Λένινγκραντ καί τό 1973 πήρε τό διδακτο
ρικό τίτλο στήν Κοινωνιολογία άπό τό Πα
νεπιστήμιο τής Βουδαπέστης. Τό 1975
πήρε ύποτροφία άπό τή Δυτική Γερμανία,
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ή κρίση τού «αδελφού» της συστήματος.
’Ακολούθησε μιά μικρή διαφωνία ανάμεσα στους δυό Ομιλητές αναφορικά μέ
τήν άντίληψη κα ί άντιμετώπιση του λενινισμού.
Ή συζήτηση όπως ήταν φυσικό πήρε διαστάσεις:
• ΓΙοιές ήταν οί σχέσεις πού άνάπτυξαν ό συνασπισμός των άντιπολιτευομένων,
πού έπιθυμοϋσε τήν άποκατάσταση τού πλουραλισμού, μέ τά έργατικά συμβούλια
πού προωθούσαν τήν άμεση εργατική δημοκρατία (Δ. Κοσμίδης).
• Τί μορφή κ α ί τί έκταση είναι δυνατό νά πάρουν οί άντιθέσεις άνάμεσα στόν ήγετικό μηχανισμό καί τή βάση τού κόμματος. (Δ. Ψυχογιός).
• Ή εργατική τάξη άποτελεΐ ίσως τό δυναμικό κινητήρα τού μετώπου τής άμφισβήτησης όπως τό είχε προδιαγράφει ό Τρότσκυ (X. Αθανασιάδης — Δ. Φιλίπ
που).
• Ποιά είναι ή τυπολογία των καθεστώτων αύτών κα ί τί σημασία έχουν οί άναφορές στίς κατηγορίες «αναπαραγωγή τών καπιταλιστικών σχέσεων», «τού άσιατικοΰ τρόπου παραγωγής» τής «αλλοτρίωσης» (Γ .Έ ξα ρ χ ο ς)...
• Τί τα ξική δομή, τί άπόχρωση έχει ή «εθνική ένότητα» πού βλέπουμε νά διαμορ
φώνεται π.χ. στήν Πολωνία ή στήν Τσεχοσλοβακία τό 1968 (Σ.Σαββόπουλος).
• Είναι τα ξικ ές τελ ικ ά αύτές οί κοινωνίες, ρωτάει μέ σαφήνεια ό Δημήτρης Ραυτόπουλος κα ί ή συζήτηση πού ξεκινάει σπρώχνει καί άπωθεί τά άναπόφευκτα χρο
νικά όρια.

Η ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Κόμμα έξουσίας καί άντιπ ολίτευσ η·Ο ί έλευ θ ερ ίες τών πολιτών
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ANDRAS KOVACS · ΤΑΤΙΑΝΑ MAMONOVA
ANDRAS KOVACS:
Τό ούγγρικό πολιτικό σύστημα καί ή νέα του όντιπολίτευση
Τό πρωινό τού Σαββάτου, άρχισε μέ κάποιες άλλαγές στό πρόγραμμα. Ή ματαίωση τής άφιξης
τού Χ άρασ τι κα ί τού Στόλπε, μετέφερε τήν όμιλία
τού ’Ά ν τρ α ς Κόβατς, τό πρωινό.
Στήν έδρα προήδρευσε γ ι’ αύτήν τήν συνεδρία έ
νας άλλος "Ελληνας πανεπιστημιακός ό κοινωνιο
λόγος Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ Τ ΣΟ Υ Κ Α Λ Α Σ .
Ό Ούγγρος Α Ν Τ Ρ Α Σ ΚΟ ΒΑΤΣ, πού είναι πάντα
μόνιμος κ ά το ικο ς Βουδαπέστης, ήταν κ α ί ό πιό
προσκείμενος στό Μ αρξισμό. Ή άνάλυση του ή
ταν φυσικό νά ικανοποιήσει τούς πολιτικοποιημέ
νους φοιτητές πού άποτελουσαν μιά σημαντική με
ρίδα τού άκροατηρίου, τό πρωινό τού Σαββάτου.
Η αίθουσα τής Π αντείου ήταν πιά σταθερά γεμά
τη καί ή συζήτηση είχε πάρει μιά τρέχουσα μορφή,
πού τροφοδοτούσαν μέ άνεση οί γνοϊριμες θεωρητι
κές κατηγορίες πού συνθέτουν τό λόγο κα ί τής δυ
τικοευρωπαϊκής Νέας ’Αριστερός.
Οί παραχωρήσεις — ιδιαίτερα στόν άγροτικό τομέα — τής μετα σ τα λινικής πε
ριόδου οδήγησαν τούς πολίτες στήν άναζήτηση καταναλω τικώ ν άγαθών. Ό ξύνθηκαν όμως έτσι κα ί οί κοινω νικές άντιθέσεις. Μ ονολιθικότητα κα ί δυσκαμψία ή
ταν ή άπάντηση τού κρατικού μηχανισμού πού έλεγχόταν μέ άσφυκτικό τρόπο ά
πό τήν κο μ μ α τική ήγεσία.
Ξεχιοριστή προσοχή δόθηκε στό λόγο τής διανόησης. Ό συμβιβασμός της, γιά
νά διατηρηθεί πάσει θυσία τό πολιτικό σύστημα, άποστέρησε τελ ικ ά τό καθεστώς
άπό κάθε ’ι δεολογικό εργαλείο. ’Α λλά ή κατάσταση αύτή έφερε σέ άδιέξοδο τούς
διανοούμενους σέ σχέση μέ τόν 'ίδιο τό ρόλο τους κ α ί τούς όδήγησε — ή τουλάχι
στον οδήγησε μιά άξιοσημείωτη άν κ α ί ολιγάριθμη άκόμα μειοψηφία — στήν άμφισβήτηση. ’Οπωσδήποτε, οί εξελίξεις αύτές είναι παράλληλες στίς διάφορες χώ
ρες τού πιό προηγμένου τμήματος τής ’Α να το λική ς Εύροιπης — Τσεχοσλοβακία,
Πολωνία, Ούγγαρία — καί άλληλοτροφοδοτούνται είτε μέ τίς κα τα κτή σ εις είτε ά
πό τίς άποτυχίες τους.
• Συζητήθηκε άν κ α ί πώς επικοινωνούν οί διανοούμενοι μέ τούς έργάτες κ α ί τούς
άγρότες (Β. Κανελλοπούλου) κ ι άκόμα άν τά προνόμια τής διανόησης μοιραία δη
μιουργούν μιά τάση προσχώρησης στήν επίσημη ιδεολογία τής κυρίαρχης όμάδας
(Γ. Π ήττερς).

• Τέλος, ρωτήθηκε αν είναι δυνατόν νά υπολογίζουμε στίς πολιτικές πρωτοβου
λίες ένός τμήματος τής ήγεσίας του Ουγγρικού Κ.Κ., πού θά υιοθετούσε μεταρρυθμισ τικές απόψεις ανάλογες μέ αυτές πού έμφανίστηκαν τά 1968 στήν Τσεχοσλο
βακία (Ά ντ.Π α π α δ ά κη ς ).

ΤΑΤΙΑΝΑ MAMONOVA:
Τό φεμινιστικό κίνημα στήν ΕΣΣΔ
Τό απόγευμα τού Σαββάτου — τελευταία συνεδρία — ό Γ. Κατηιρόρης ξαναπήρε
κ α ί πάλι τή θέση του στό προεδρείο. Ό λόγος δόθηκε στή ρωσίδα φεμινίστρια Τ.
Μαμόνοβα.
Ή όμιλία τής Τ Α Τ ΙΑ Ν Α Σ Μ ΑΜ Ο Ν Ο ΒΑ ήταν φυσικό νά άποτελέσει ενα δυνα
τό πόλο έλξης. Συγκέντρωνε εκτό ς άπό τούς πολιτικοποιημένους γύρω άπό τό ζή
τημα των κοινωνικών σχέσεων στόν «υπαρκτό» σοσιαλισμό κα ί άλλους/άλλες
πού τούς άπασχολεΐ τό πολιτικό πρόβλημα τής σχέσης των δύο φύλων . Καί ή το
μή των δύο χώρων ήταν καί πρωτοφανής, γιά τήν ’Αθήνα τουλάχιστον, κα ί γεμά
τη υποσχέσεις γιά μιά καρποφόρα συζήτηση.
Σεξισμός στήν καθημερινή ζωή καί στήν κουλτούρα στή Σοβιετική 'Ένωση!
Τόσο στήν επίσημη σφάίρα όσο καί στόν παράλληλο κόσμο τής διαφωνίας. 'Η τα ν
φυσικό έπομένως νά άναπτυχθεϊ ταχύτατα τό φεμινιστικό κίνημα, πολιτικό κίνη
μα κατά τής άνδροκρατίας.
Ή έκδοση τού «’Α λμανάκ» (παράνομης έκδοσης) μέ τίτλ ο «Γυναίκα κα ί Ρω
σία» δημιούργησε πόλο συσπείρωσης γιά τίς γυναίκες σ’ ολόκληρη τή Σοβιετική
"Ενωση. Κ ι’ αύτό γ ια τί εκ ε ί αναπτυσσόταν ένας προβληματισμός πού έθετε ξεκ ά 
θαρα τό πρόβλημα τής θέσης τής γυναίκας στήν κοινωνία πού είχε δημιουργήσει ή
«σταλινική άντεπανάσταση».
Κ ι’ ακολούθησε μιά μακριά αναφορά σέ όλους τούς δ είκτες πού συνθέτουν καί
στή Δύση — ίδιοι κ ι’ άπαράλλαχτοι — τό πρόσωπο τής γυναικείας καταπίεσης.
’Ανισότητα μπροστά στήν δουλειά, μειονεκτικό τη τα στήν πολιτική ζωή, έσωτερική καταπίεση μέσα στό σπίτι καί σεξουαλική βία στούς δρόμους.
Α νεπ α ρ κή ς ή επίσημη ιδεολογία γιά νά καλύψει τίς ανάγκες τών γυναικών τών
σοσιαλιστικών χωρών . Α λλά καί οί διάφορες προσπάθειες νά χρωματισθεΐ π.χ.
θρησκευτικά ή κίνησή τους, νά τής δοθεί σάν κατεύθυνση ή επιστροφή στό παρελ
θόν είναι κ α ί θά είναι καταδικασμένες στήν άποτυχία. Τό φεμινιστικό κίνημα
στήν ΕΣΣΔ είναι ένα κίνημα αμφισβήτησης μέ σημαντική — έν δυνάμει — λαϊκή
βάση, ένα συστατικό στοιχείο τής άριστερής αντιπολίτευσης.
Ή συζήτηση πού ακολούθησε ήταν έντονη:
• Πώς έξηγεΐται ή διαιώνιση τής ανδρικής βίας μέ τούς βιασμούς κα ί τή δια
φθορά τών άνθρώπινων σχέσεων, μέ τήν πορνεία, στήν ΕΣΣΔ, ρώτησε ή Μάγδα
Νικολαϊδη.
• Ύ π οκαθιστά τήν τα ξική άντίθεση ή άντίθεση άντρας — γυναίκα (Π. Νεράν-

τζης).
• Τ ί σχέση έχει ή επίσημη άποψη (επιστήμονες, στελέχη κλπ.) μέ τίς διαδεδο
μένες ιδέες γιά τή γυναίκα καί τίς έρω τικές σχέσεις ( Α .Π ισ τά λκα ς).
• Καταπιέζεται ή γυναίκα τής ΕΣΣΔ (άπό τή σοβιετική κοινωνία «νέου τύπου»)
ή ή ρωσίδα (άπό τήν παραδοσιακή ρώσικη κοινωνία) κα ί ποιά είναι ή ιδιαιτερότη
τα τής καταπίεσης σέ σχέση μέ τή Δύση (Φρ.’Αρβανίτη).
• Ποιά είναι σήμερα ή θέση τών όμοφυλόφιλων πού διώ χτηκαν άπηνώς άπό
τόν σταλινισμό καί ποιές είναι οί σχέσεις τών φεμινιστριών μαζί τους(ενα μέλος
τού ΑΚΟΕ).
• ’Ασυμβίβαστες μέ τή μαρξισ τική θεωρία, βρήκε κάποιος ανώνυμος τίς φρά
σεις τής είσηγήτριας: «ή ελίτ του κόμματος μας ζεϊ ήδη στόν κομμουνισμό μέ κρατι
κή επιδότηση» κ α ί «τήν έξουσία στή χώρα μας τήν έχει ένα δεξιό κόμμα κ ι ’ ας λέ

γεται κομμουνιστικό».
• Περνά ή ιδεολογία τής κατω τερότητας τής γυναίκας — τό «γυναικείο πρότυ
πο» :— μέσα άπό τά σχολεία, τά βιβλία, τήν τηλεόραση, τά περιοδικά; (Μ.
Ψύλλα).
'
• Καί τελικ ά φταίει τό σοβιετικό καθεστώς ή ή άνδροκρατία πού είναι παντού
ή ίδια; (Μαγιάκου).
’Έ τσ ι ή συζήτηση θεωρητικοποίησε έντονα τήν κάπως πραγματιστική γιά τά
γούστα τού άκροατηρίου εισήγηση τής Μαμόνοβα.
Κ ι’ όταν έγιναν άποδεκτοί οί όροι πού μάς πρότεινε ή διοίκηση τής αίθουσας
κα ί σηκωθήκαμε νά φύγουμε, είχαμε τήν αίσθηση ό τι στίς τρεις αυτές ήμέρες πολ
λά ειπώθηκαν, πολλά διαλέχτηκαν καί πολλά μένουν νά γίνουν άκόμα,άλλά μιά
άρχή είχε συντελεστεΐ.
■

όπου καί έμεινε μέχρι τό Δεκέμβριο τόά
1976. Άπό τό 1971 μέχρι τό 1977 διηύθυνε έκδόσεις Κοινωνικών Επιστημών
στή Βουδαπέστη καί παράλληλα δίδασκε
Φιλοσοφία καί Κοινωνιολόγία στό Πανεπι
στήμιο τής ΒουδαπέστηςΝίξ^||97ί$5έξέδωσε μιά συλλογική μελέτη γΚττήν έπικαιρότητα καί τή λειτουργία τού Μαρξι
σμού στήν Ανατολική Ευρώπη καί γιά τό
λόγο αύτό του άπαγορεύτηκε τό δικαίωμα
έργασίας στήν Βουδαπέστη. Τό 1980
προσκλήθηκε στή Δ. Γερμανία όπου διδά
σκει Κοινωνιολογία στό Πανεπιστήμιο τού
Πάντερμπαρν.
Δημοσιεύσεις: γιά τήν Ιστορία τής κοινωνικοφιλοσοφικής σκέψης, γιά τήν
Ιστορία τού Μαρξισμού, στήν Ουγγαρία,
τή Δ. Γερμανία τήν Πολωνία καί τήν Α γ
γλία.

Ή Τατιάνα Μαμόνοβα γεννήθηκε στή Σο
βιετική "Ενωση τό 1943. Είναι ζωγράφος
καί ποιήτρια, παντρεμένη καί μέ ένα παι
δί.
Υπήρξε άρχισυντάκτηςτού «Αλμανάκ»,
«Γυναίκα καί Ρωσία», πού ήταν καί έξακολουθεί νά είναι ή πρώτη έλεύθερη
φεμινιστική έκδοση στή Σοβιετική "Ενωση.
Τό No 1 καί τό No 2 τού «Αλμανάκ»
(όνομάστηκε στό έξώφυλλο «Rossijanka»
ή «Ρωσίδα» γιά λόγους άσφαλείας) έκδόθηκαν έπίσης στά γαλλικά, στό Παρίσι,
στίς άρχές αύτού τού χρόνου. Τώρα, στό
Λένινγκραντ, ή Βέρα Γκολούμπεβα (πού
είχε γράψει ένςι άρθρο ήδη γιά τό 1ο Άλ-·
μανάκ) τήν άντικαθιστά, άλλά καί άλλοι
συγγραφείς σέ διάφορες πόλεις τής Σο
βιετικής "Ενωσης συνεχίζουν νά δου
λεύουν.
"Ηδη μέ τή φιλελευθεροποίηση τού
1960 άρχισε νά γράφει γιά τά γυναικεία
προβλήματα. Συγχρόνως τήν κάλεσαν
στήν KGB. Παράλληλα μέ τίς σπουδές τής
φαρμακευτικής, δούλεψε στό νεολαιίστικο
περιοδικό «AURORA» (Αύγή) όπου τό
1970, δταν άρχισε νά παίρνει μέρος σέ
έκθέσεις τών «άντικονφορμιστών ζωγρά
φων», τήν έμπόδισαν νά συνεχίσει.
Μέ τήν έκδοση τού «Αλμανάκ», ή κυ
βέρνηση τής δήλωσε πώς άν έξακολουθήσει αυτή τή δραστηριότητα, θά φυλακι
στεί. Λίγο μετά τήν 2η έκδοση, οί γυναί
κες πού είχαν δουλέψει γιά τή δημιουργία
του έξορίστηκαν στή Βιέννη.
Σέ ένδειξη διαμαρτυρίας, ή Τατιάνα
Μαμόνοβα ξύρισε τό κεφάλι της.
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ΓΙΡΙ Π ΕΛΙΚΑΝ:

Θέσεις για την εξουσία
καί την αντιπολίτευση
στίς χώρες του
«υπαρκτού σοσιαλισμού»
Τό κείμενο πού ακολουθεί είναι ή εισήγηση τον Γίρι Πέλικαν όπως
κατατέθηκε γραπτά στό προεδρείο. Στή διάρκεια τού λόγου τον, ό Γί
ρι Πέλικαν ανάπτυξε περισσότερο ορισμένα σημεία ή καί ένέβαλε νέα
δεδομένα στήν επιχειρηματολογία του. Τά νέα αυτά στοιχεία θά περιληφθοϋν στά τελικά κείμενα των εισηγήσεων πού πρόκειται νά έκδοθοϋν σέ τόμο από τό ΑΝΤΙ.
Ή σοσιαλιστική κοινωνία, έτσι όπως τήν οραματίστηκαν οί
θεμελιωτές τού επιστημονικοί; σοσιαλισμού (Μάρξ, Ένγκελς
κ.δ), δέν αποκλείει τόν πολιτικό πλουραλισμό, ούτε καί τήν
ύπαρξη άντιπολίτευσης. Μονάχα με τόν Λένιν, ή δικτατορία
τού προλεταριάτου συνταυτίστηκε μέ τό μονοπώλιο τής έξουσίας τού Κομμουνιστικού Κόμματος. Γιά τόν Λένιν, πάντως,
αυτό ήταν ένα μεταβατικό μέτρο, πού θά άνοιγε τό δρόμο
γιά τό σταδιακό «μαρασμό» τού Κράτους, ως όργάνου τής
εξουσίας.
Ό Στάλιν μετέτρεψε τά μεταβατικά αύτά μέτρα σέ μ ο 
ν τ έ λ ο σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ή ς κ ο ι ν ω ν ί α ς , ή όποια χαρακτη
ρίζεται άπό τόν ήγετικό ρόλο τού ένός καί μοναδικού Κόμ
ματος πού ταυτίζεται μέ τό Κράτος· ή μετατροπή αυτή άπό
τόν Στάλιν έγινε μέσω τού μετασχηματισμού τής συλλογικής
ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής σέ άποκλειστική ιδιοκτη
σία τού Κράτους, μέσω τής άντίληψης τού ρόλου τών συνδι
κάτων καί τών άλλων μαζικών όργανώσεων ώς ιμάντων
μεταβίβασης τής πολιτικής τού Κόμματος πού κατείχε τήν
εξουσία καί μέσω τής κρατικής ιδεολογίας καί τής λογοκρι
σίας πού δέν άνέχεται τήν άμφισβήτηση καί τήν άντιπολίτευση.
Τό σ ο β ι ε τ ι κ ό μ ο ν τ έ λ ο επιβλήθηκε μετά τό δεύτερο·
παγκόσμιο πόλεμο - στήν περίοδο 1945-1948 - σέ δλες τίς
χώρες τής ’Ανατολικής Ευρώπης, κάτω άπό τήν άσκηση τής
επιρροής τής Σοβιετικής "Ενωσης, άκυρώνοντας έτσι τίς δυ
νατότητες άνάπτυξης ένός τρίτου δρόμου γιά τό σοσιαλισμό
(Δημητρώφ, Γκόντβαλντ, κλπ). Ή σύγκρουση μέ τή Γιουγ
κοσλαβία, τό 1948, έπιτάχυνε τή διαδικασία «σοβιετοποίησης» τών καθεστώτων τής ’Ανατολικής Ευρώπης. Δεδομένου
δμως δτι ήταν πολύ διαφορετικές οί κοινωνικοοικονομικές
δομές καί οί παραδόσεις αύτών τών χωρών, ήταν έπόμενο τό
σοβιετικό μοντέλο νά συναντήσει ισχυρές άντιδράσεις καί νά
δημιουργήσει νέες άντιθέσείς στίς κοινωνίες αύτές, πού έκδηλώθηκαν άνοιχτά μετά τό 20ο Συνέδριο τού ΚΚΣΕ, τό 1956.
Οί διάφορες μορφές διαμαρτυρίας, δυσαρέσκειας καί άντιπολίτευσης, πού έκφράστηκαν στίς χώρες αύτές, καταπολε
μήθηκαν μέ τή σοβιετική έπέμβαση (Ουγγαρία) ή μέ τά μέτρα
πού πήρε ή εθνική γραφειοκρατία (Πολωνία).
Τό γεγονός δτι οί άντιθέσείς πού άναπτύχτηκαν στίς κοι
νωνίες αύτές είχαν άντικειμενικό χαρακτήρα, δέν έπέτρεψε ν’
άνατραποϋν πλήρως οί προσπάθειες γιά άλλαγή. "Ετσι, άναπτύχθηκε μιά συγκυρία ανάμεσα στήν πίεση τής βάσης καί τό
δημοκρατικό — μεταρρυθμιστικό ρεύμα ατούς κόλπους τού
Κόμματος τής εξουσίας. Αυτή ή διαδικασία άναπτύχτηκε κυ
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ρίως στήν Τσεχοσλοβακία κι έφτασε στό άποκορύφωμά της
τό 1968, μέ τό κίνημα πού έμεινε γνωστό σάν «"Ανοιξη τής
Πράγας».
Ή σοβιετική στρατιωτική έπέμβαση στήν Τσεχοσλοβακία
έδειξε δτι ή σημερινή ήγετική ομάδα τής ΕΣΣΔ δέν μπορεί ν’
άνεχτεϊ μιά διαδικασία εκδημοκρατισμού στή ζώνη επιρροής
της, έπειδή φοβάται δτι ένα τέτοιο κίνημα - άκόμα κι άν

έκδηλώνεται σέ μιά μόνο χώρα - μπορεί νά έχει πολιτικές
άντανακλάσεις σ’ δλες τίς χώρες τής ’Ανατολικής Ευρώπης,
συμπεριλαμβανομένης καί τής ΕΣΣΔ. ’Απεναντίας, ή ΕΣΣΔ
μπορεί ν’ άνεχτεϊ κάποια «φιλελευθεροποίηση» άτό σύστημα,
πού τήν άποφασίζει καί τήν έφαρμόζει ή ήγεσία τού Κόμμα
τος, χωρίς τήν άμεση συμμετοχή τών λαϊκών μαζών. Στήν
περίπτωση αύτή, ό ήγετικός ρόλος τού Κόμματος γίνεται πιό
έλαστικός, έφαρμόζεται μιά τεχνοκρατική οικονομική μεταρ
ρύθμιση καί άμβλύνονται οί διοικητικές καί κατασταλτικές
μέθοδοι. Στήν Τσεχοσλοβακία, τό 1968, δέν είχαμε «φιλελευ
θεροποίηση» άλλά «εκδημοκρατισμό» τού συστήματος πού
έθιγε αύτές καθαυτές τίς θεμελιώδεις άρχές τού σταλινικού
σοσιαλιστικού μοντέλου.
Ή ήττα τού «Κινήματος τής Πράγας»έπαιξε άναμφίβολα
άνασχετικό ρόλο στή διαμόρφωση τής άντιπολίτευσης στό
έσωτερικό τών ’Ανατολικών χωρών κι άλλαξε τό χαρακτήρα
της. "Αν στήν περίοδο 1956-1958, διαπιστώνουμε δτι οί πρω
τοβουλίες γιά τήν άλλαγή προέρχονταν άπ’ τό Κομμουνιστικό
Κόμμα, μέ τήν υποστήριξη τής βάσης, άπό τό 1968 καί μετά
τό άντιπολιτευτικό κίνημα κι δλες οί προσπάθειες γι άλλαγή
δέν μπορούν ν’ άναπτυχτοϋν στό έσωτερικό τού Κόμματος κι
εκδηλώνονται αποκλειστικά εξω όσιό τό Κόμμα καί τούς επί
σημους θεσμούς.

Οί άντιθέσείς καί οί έντάσεις τών κοινωνιών αύτών μπο
ρούν, κάτω άπό όρισμένες προϋποθέσεις, νά όξυνθοϋν τόσο
πολύ πού νά προκαλέσουν αύθόρμητες έκρήξεις δυσαρέ
σκειας πρός τό καθεστώς. Κάτω άπό όρισμένες συνθήκες,
μπορούν νά καταλήξουν στήν πτώση τών ήγετών (Πολωνία
1970) καί άλλοτε στήν ήττα ή άκόμα στήν ένταση τής κατα
πίεσης καί τήν ισχυροποίηση τού ύπάρχοντος συστήματος.
Όμως, δέν μπορούν νά οδηγήσουν σέ θεμελιακές αλλαγές άν
δέν πραγματοποιηθεί ή σνμμαχία τών εργατών καί τών
προοδευτικών διανοούμενων γιά τήν επεξεργασία ένός πολι
τικού προγράμματος καί άν δέν υπάρξει κάποια μορφή ορ
γάνωσης.

Ή συμμαχία αύτή πραγματοποιήθηκε φέτος στήν Πολωνία,
μέσα στό έπιβλητικό κίνημα τών Πολωνών έργατών, πού

υποστηρίζονταν άπ’ τούς διανοούμενους καί τή νεολαία, καί
μέ την ήθική συμπαράσταση τής Εκκλησίας καί τών άγροτών. Τό κίνημα αύτό στάθηκε ικανό νά διατυπώσει τό πρό
γραμμά του (τά «21 σημεία τού Γκντάνσκ») καί νά δημιουρ
γήσει ένα άνεξάρτητο Συνδικάτο, πού έγινε ό εκφραστής τής
λαϊκής θέλησης καί πού τό άποδέχτηκε ή σημερινή έξουσία,
κάτω άπ’ τήν πίεση τών λαϊκών μαζών.
Παρόλη τή διαφορετικότητα τών συνθηκών τής κάθε χώράς καθώς καί τών άπόψεων σχετικά μέ τά έπιμέρους προ
βλήματα, μπορούμε νά βρούμε στό πρόγραμμα τού πολωνι
κού κινήματος —καθώς καί στό άντίστοιχο τής «νΑνοιξης τής
Πράγας» καί τής έξέγερσης τής Βουδαπέστης (1956) - τούς
κοινούς στόχους κ α ί διεκδικήσεις πού διαμορφώνουν τήν
ενιαία πολιτική πλατφόρμα τής άντιπολίτευσης ή πλατφόρμα
αυτή μπορεί νά συνοψιστεί στά εξής σημεία:

. 1. Νά πραγματοποιηθεί μιά αυθεντικά συλλογική ιδιοκτη
σία στά βασικά μέσα παραγωγής- είτε άνήκουν στό κράτος
είτε στούς συνεταιρισμούς τών διαφόρων κοινωνικών όμάδων- μέσω τών έργατικών συμβουλίων καί τών άλλων μορ
φών αύτοδιαχείρησης, πού δίνουν τή δυνατότητα στούς έργαζόμενους νά συμμετέχουν έμπρακτα στόν έλεγχο καί τή
διεύθυνση τής οικονομίας καί στήν πολιτική ζωή.
2. Στή βάση αύτή, νά θεσπιστεί ένα σοσιαλιστικό πολιτικό
σύστημα μέ πλουραλιστικό χαρακτήρα, πού νά επιτρέπει νά
συμμετέχουν στήν πολιτική ζωή καί άλλα κόμματα, τά όποια
έκπροσωποΰν συμφέροντα τών διαφόρων κοινωνικών όμάδων
πού ύπάρχουν σέ μιά σοσιαλιστική κοινωνία 'Π άναγνώριση
τού ήγετικοΰ ρόλου τού Κομμουνιστικού Κόμματος πρέπει νά
συνοδεύεται άπ’ τήν άλλαγή στόν τρόπο άσκησης τής έξουσίας, έτσι ώστε τό Κόμμα ν’ άντιμετωπίζει τίς άλλες κοινωνι
κές καί πολιτικές δυνάμεις σά συμμάχους, μέ τούς όποιους
πρέπει νά άναπτύσσει διάλογο καί ν’ άναζητά κοινές λύσεις.
3. Νά κατοχυρωθεί ή αύτονομία ή ή άνεξαρτησία τών συν
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δικάτων, πού είναι οί αυθεντικοί ύπερασπιστές τών συμφε
ρόντων τών έργαζομένων· τά συμφέροντα αυτά μπορούν
άκόμα καί σέ μιά σοσιαλιστική κοινωνία νά έρθουν σ’ άντίθεση μέ τά συμφέροντα τής κρατικής έξουσίας. Εξάλλου, τό
καθεστώς τής αυτονομίας πρέπει νά έπεκταθεϊ καί στίς άλλες
μαζικές όργανώσεις.
4. Στά πλαίσια αύτά, ν’ άναπτυχτεϊ μιά σοσιαλιστική δη
μοκρατία πού θά έδινε στούς πολίτες περισσότερα δικαιώμα
τα, ελευθερίες καί δύναμη επιρροής. Νά συγκεραστεϊ ή άντιπροσωπευτική δημοκρατία (έκλογή έκπροσώπων τών πολιτών
σέ όλα τά έπίπεδα, μέ μυστική ψηφοφορία) μέ τήν άμεση δη
μοκρατία (έλεγχος τής έξουσίας μέσω τών έργατικών συμ
βουλίων καί άλλων μορφών αυτοδιαχείρισης σέ περιφερεια
κό, τοπικό καί γενικότερο πολιτικό επίπεδο).
5. Βασικές προϋποθέσεις στή διαδικασία τού έκδημοκρατισμοϋ είναι ή διεύρυνση τής έλευθερίας τής έκφρασης, τής
συνάθροισης καί τών θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς καί
ή δυνατότητα πρόσβασης στήν πληροφόρηση.
6. Νά κατοχυρωθεί ή άνεξαρτησία τής δικαιοσύνης καί νά
εξασφαλιστεί δ έλεγχος τής άστυνομίας.
7. Νά διασφαλιστεί ή στρατιωτική, πολιτική καί οικονο
μική συμμαχία μέ τήν ΕΣΣΔ, άλλά στή βάση τού άμοιβαίου
σεβασμού καί τής μή έπέμβασης στίς εσωτερικές υποθέσεις
καί μέ μιά μεγαλύτερη αύτονομία στίς διεθνείς σχέσεις.
*

*

*

Οί δυνάμεις τής ’Αριστερός στή Δύση άσκοΰν συχνά κρι
τική στήν άντιπολίτευση τών χωρών τής ’Ανατολικής Ευρώ
πης γιά τήν έλλειψη συγκεκριμένου προγράμματος ή μιας
επεξεργασμένης τακτικής· αύτό δείχνει ότι δέν κατανοούν
τήν πραγματική κατάσταση σ’ αυτές τίς χώρες, δπου λείπουν
οί βασικές προϋποθέσεις γιά μιά δημοκρατική πολιτική ζωή.
Γι’ αύτό καί πρέπει νά άντιληφτοΰμε ότι καί στό μέλλον, τό
κίνημα γιά τήν άνανέωση τού σοσιαλισμού στίς χώρες τής
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Στίς σημειώσεις α ύ τές ό X. Θεοδωρίδης μάς δίνει
τήν προσωπική του μαρτυρία γιά τήν τραγική εκείνη
περίοδο τοϋ 1941-1942, ένώ παράλληλα ό
άναγνώστης έ χ ε ι τήν εύκαιρία νά γνωρίσει άπό
πιό κοντά, έξω άπό τά θεωρητικά πλαίσια τών
άλλων φιλοσοφικών του έργων, τήν προσωπική του
τοποθέτηση άπέναντι στά κοινωνικά προβλήματα
τή ς εποχής του.
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’Ακαδημίας)

Τ ηλ. 3615783
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ΟΙ ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΙ
Μ ετα φ ρ ά ζε ι ή

Ζ ώ ρ ζ Σορή

’Ανατολικής Ευρώπης καί στήν ΕΣΣΔ θά διατηρήσει γιά
πολύ καιρό άκόμα τό χαρακτήρα τής Απομονωμένης διαμαρ
τυρίας καί διαδήλωσης, τής αυθόρμητης έκρηξης, με μιά ποι
κιλία άντικρουόμενων απόψεων. Μόνον δταν ή αντιπολί
τευση θά μπορεί νά δρά νόμιμα θά είναι δυνατό νά άποσαφηνίσουμε τίς διαφορές, νά επεξεργαστούμε τά προγράμματα
καί την τακτική πραγμάτωσής τους. Οί όμάδες, άλλά καί τά
άτομα πού αποτελούν σήμερα τήν άντιπολίτευση, παίζουν εξ
ίσου σημαντικό ρόλο, γιατί δίνουν τή δυνατότητα νά συνει
δητοποιηθούν τά προβλήματα καί προετοιμάζουν έτσι τό
έδαφος γιά τή μελλοντική εξέλιξη (Ζαχάρωφ, Μπάρο, Χέγκεντους, «χάρτα 77» πολωνικό KOR, κλπ).
^
Ή σημασία πού αποδίδουμε στή δημοκρατική καί σοσιαλι
στική άντιπολίτευση γιά τή μελλοντική πορεία τών σοσιαλι
στικών χωρών, δέν πρέπει νά μάς όδηγήσει σέ αύταπάτες. Τά
άντιπολιτευτικά αύτά κινήματα κάνουν τά πρώτα τους βή
ματα καί δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι ή άντιπολιτευτική δράση
δέν εκδηλώνεται στό πεδίο τής λήψης τών πολιτικών Αποφά
σεων άλλά στήν περιφέρεια τής εξουσίας. Οί άλλαγές μπο
ρούν νά πραγματοποιηθούν μόνον όταν οί αντιπολιτευτικές fj
οί αυτόνομες δυνάμεις, δρώντας εξω απ' τά πλαίσια τού
Κόμματος, θά συνδεθοϋν μέ τά μεταρρυθμιστικά ρεύματα καί
τάσεις μέσα στό Κόμμα καί τόν κρατικό μηχανισμό.

Οί εξελίξεις στήν Πολωνία έξαρτώνται άπ’ τήν ικανότητα
τού Ανεξάρτητου συνδικάτου «’Αλληλεγγύη» νά βρει συνομι
λητές καί σύμμαχους στούς κόλπους πού Κόμματος καί νά
εντείνει τίς διαφοροποιήσεις στούς κόλπους του καί στήν
ήγετική του όμάδα. Ό ριζοσπαστισμός καί οί σεκταριστικές
Αντιλήψεις, ή τά αισθήματα τής μισαλλοδοξίας πρός τά μέλη
τού Κόμματος, τό μόνο πού μπορούν νά κάνουν είναι νά
μπλοκάρουν αύτή τή διαδικασία μέσα στό Κόμμα, νά ένδυναμώσουν τήν ομοιογένεια του στίς δογματικές θέσεις καί,
έπομένως, νά καταλήξουν σέ μιά Αντιπαράθεση μέ τραγικές
συνέπειες.

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Α Ν Ο ΙΧ Τ Η ΓΩ Ν ΙΑ

*

’Εκδόσεις Γλάρος
Κεντρική διάθεση ■ π αραγγελίες:
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31, ΑΘ ΗΝΑ - 142,
ΤΗΛ. 36.18.457
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ :
ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΙΟ ΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 31
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ · ΤΗΛ. 52.81.19
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Ό πως καί νά ’χει τό πράγμα, πρόκειται γιά μιά διαδικα
σία σύνθετη καί μακρόχρονη: θά συμπεριλάβει τίς οικονομι
κές καί πολιτικές μεταρρυθμίσεις πού σχεδιάζονται καί
έφαρμόζονται «έκ τών άνω», προορισμένες νά Απωθήσουν
τίς κρίσεις καί τίς ριζικές άλλαγές πού θά ήθελαν νά έπιβάλουν οί λαϊκές μάζες, Ασκώντας πίεση Από τά κάτω. Τό κα
θήκον τής σοσιαλιστικής Αντιπολίτευσης είναι νά βρίσκεται
σ’ εγρήγορση γιά νά μήν περιοριστούν αύτές οί «έκ τών
άνω» μεταρρυθμίσεις σέ μικρές «δόσεις» φιλελευθερισμού —
πού ή έξουσία μπορεί νά τίς Αναιρέσει δποτε θελήσει —καί
νά τίς εκμεταλλευτεί ή βάση γιά νά κατακτά συνεχώς περισ
σότερες έλευθερίες, περισσότερο Λολιτικό έδαφος γιά τήν
Ανάπτυξη τών Αγώνων της.
Ή 'Αριστερά στή Δύση πρέπει νά καταλάβει ότι ή σοσια

0

λιστική καί δημοκρατική άντιπολίτευση στίς άνατολικές χώ
ρες, είναι ό φυσικός της σύμμαχος στήν πάλη γιά μιά σοσια
λιστική εναλλακτική λύση, ενώ τά κυρίαρχα γραφειοκρατικά

καθεστώτα Αποτελούν έμπόδιο στήν Ανάπτυξη τού σοσιαλι
σμού σ’ όλόκληρο τόν κόσμο. ’Αρκεί νά ύπενθυμίσουμε τό
τίμημα πού όφειλε καί οφείλει Ακόμα νά καταβάλει τό έργατικό κίνημα γιά τίς· κάθε είδους παρεκκλίσεις, παραμορφώ
σεις καί λάθη τής ΕΣΣΔ (Γιουγκοσλαβία 1948, Ούγγαρία
1956, Τσεχοσλοβακία 1968, Αποκήρυξη καί Αποκλεισμός τής
Κίνας, καταπίεση καί πολιτικές δίκες, έπέμβαση στό ’Αφγα
νιστάν, >ίλπ...). Τό βασικό πρόβλημα δέν είναι δτι ή Αντί
δραση έκμεταλλεύεται αύτά τά «λάθη» γιά τούς δικούς της
σκοπούς, άλλά δτι τέτοιου είδους «λάθη» μπορούν νά γίνον
ται στό όνομα τού σοσιαλισμού.
"Ενα σημαντικό τμήμα τού έργατικού κινήματος - κι έδώ
συμπεριλαμβάνονται καί τά Εύρωκομμουνιστικά Κόμματα I

έχει καταλάβει ότι είναι άνάγκη νά πάρει τίς άποστάσεις του
άπό μιά τέτοια «ύπόληψη» του σοσιαλισμού. Γι’ αυτό καί
τονίζουν ότι είναι άνάγκη νά βρεθούν νέοι δρόμοι γιά ένα
«σοσιαλισμό διαφορετικό» άπ' τό σοβιετικό μοντέλο. Τά
Κόμματα αύτά θέλουν νά υπάρξει μιά εξέλιξη πού θά όδηγήσει στόν έκδημοκρατισμό τών καθεστώτων τής ’Ανατολικής
Ευρώπης, προπαντός άν οί μεταρρυθμίσεις προέλθουν έκ τών
άνω, μέ πρωτοβουλία τών Κομμάτων πού κατέχουν την
έξουσία. ’Αντίθετα, τά αυθόρμητα κινήματα, οί διαμαρτυρίες
τών διαφωνούντων καί οί δραστηριότητες τής, έκτός κόμμα
τος, άντιπολίτευσης φοβίζουν αύτά τά Κόμματα, γιατί φανε
ρώνουν άψιμύθιαστη την πραγματικότητα τού υπαρκτού σο
σιαλισμού καί διαλύουν τίς αυταπάτες. Αυτή ή κατάσταση
θέτει ένα σοβαρό δίλημμα στό έργατικό κίνημα καί κυρίως
στά δυτικά Κομμουνιστικά Κόματα: μέ ποιόν νά συνταχθούν,
μέ τίς ήγετικές όμάδες πού υποβιβάζουν καί δυσφημούν τό
σοσιαλισμό, ή μέ τού διαφωνούντες (ή άντιπολιτευόμενους)
πού έπικαλούνται συχνά τά ίδια συνθήματα καί προγράμ
ματα πού διακηρύσσουν τά εύρωκομμουνιστικά καί σοσιαλι
στικά κόμματα (αυτοδιαχείριση, έλευθερία έκφρασης, αυτο
νομία τών συνδικάτων, πρόσβαση στήν πληροφόρηση, κομμα
τικός πλουραλισμός άπόρριψη τών πολιτικών διακρίσεων
στήν έργασία, εθνική άνεξαρτησία κλπ.).
Μπορούμε νά πούμε ότι ή διφορούμενη στάση τών Κομμά
των αυτών όφείλεται βασικά στήν έλλειψη μαρξισ τικής θεω
ρητικής ανάλυσης τής πραγματικότητας τής ΕΣΣΔ κ α ί τών
άνατολικών χωρών. ’Από μιά άλλη σκοπιά, ή δημοκρατική

σοσιαλιστική άντιπολίτευση στίς χώρες αύτές, πρέπει νά έγκαταλείψει τίς αυταπάτες της γιά τή Δύση καί νά συνειδητο
ποιήσει ότι ένας δημοκρατικός σοσιαλισμός καί οί άλλες
κατακτήσεις τών έργαζομένων στίς δυτικές χώρες, μπορούν ν’
άποτελέσουν ένα νέο πόλο έλξης γιά τούς λαούς τής ’Ανατο
λικής Ευρώπης καί νά διευκολύνουν έτσι τόν άγώνα γιά τόν
έκδημοκρατισμό τών έκεϊ καθεστώτων. Ό αγώνας τής Αρι
στερός τών δυτικών χωρών γιά μ ιά σοσιαλιστική εναλλακτική
λύση κ α ί ό άγώνας τής δημοκρατικής κ α ί σοσιαλιστικής
άντιπολίτευσης γιά τόν έκδημοκρατισμό του συστήματος στίς
άνατολικές χώρες, είνα ι τά άναπόσπαστα συστατικά στοιχεία
μ ια ς κ α ί τής αυτής προσπάθειας γιά τή χειραφέτηση κ α ί τήν
πρόοδο τής άνθρωπότητας. Ή ’Αριστερά τών δυτικών χωρών

πρέπει νά προσπαθήσει νά άντιληφθεί τό φαινόμενο τής
άντιπολίτευσης στήν ’Ανατολική Ευρώπη σά διαρκή κ α ί θε

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ

τικό παράγοντα τής δομής τών χωρών αύτών καί νά υπερ
ασπίσει τό δικαίω μα τής άντιπολίτευσης νά υπάρχει κ α ί νά
εκφράζει τίς δικές της εναλλακτικές προτάσεις, έστω κι άν δέ

συμφωνεί πλήρως μέ τίς θέσεις αυτής τής άντιπολίτευσης.
Παρόμοια κι άπ’ τήν πλευρά της, ή άντιπολίτευση τών άνα
τολικών χωρών πρέπει νά στραφεί πρωταρχικά πρός τά άριστερά κόμματα καί κινήματα καί νά τούς έκφράσει τήν
πλήρη άλληλεγγύη, της σέ περίπτωση πού ύφίστανται έπιθέσεις λόγω τών θέσεών τους.
*

*

*

Τό μοίρασμα τής Ευρώπης καί όλόκληρου τού κόσμου σέ
σφαίρες επιρροής τών δυό ύπερδυνάμεων καί ή παραδοχή
αύτού τού πολιτικού status quo εμποδίζει όποιαδήποτε θε
τική άλλαγή, μαζί καί τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό στίς
δυτικές καί τίς άνατολικές χώρες. Ά π ’ αύτή τήν άποψη, ή
Αριστερά πρέπει νά έχει άρνητική τοποθέτηση όσον άφορά
τό πολιτικό status quo στήν Ευρώπη, έστω κι άν υποστηρίζει
τήν άρχή τής διμερούς συνεργασίας μεταξύ τής ΕΣΣΔ καί
τών Ηνωμένων Πολιτειών καί τών άντίστοιχων συμμάχων
τους. Σ’ αύτό τό πλαίσιο επίσης, ή σοσιαλιστική άντιπολίτευση στήν Ανατολική Ευρώπη υποστηρίζει τήν πολιτική τής
ύφεσης καί τής συνεργασίας μεταξύ κρατών μέ διαφορετικό
κοινωνικό σύστημα, γιατί αύτή ή πολιτική δημιουργεί εύνοϊκούς όρους γιά τήν πραγματοποίηση δημοκρατικών άλλαγών
στίς άνατολικές χώρες. Πρόκειται όμως άπλώς γιά εξωτερι
κές δυνατότητες, γιατί τό άποτέλεσμα τής πάλης γιά τόν εκ
δημοκρατισμό έξαρτάται άπό τόν τρόπο πού ή σοσιαλιστική
άντιπολίτευση θά άξιοποιήσει αύτές τίς δυνατότητες στό
έσωτερικό τών έν λόγω χωρών δεδομένου ότι ό έκδημοκρατισμός θά προέλθει μόνον άπ’ τόν πολιτικό άγώνα πού διεξά
γουν οί δυνάμεις τής άντιπολίτευσης στά κράτη τής Ανατο
λικής Ευρώπης. Ή υποστήριξη τής πολιτικής τής διεθνούς
ύφεσης καί συνεργασίας δέ σημαίνει, γιά τήν ’Αριστερά,
άποσιώπηση τής καταπίεσης ή άπουσία άνάλυσης κ α ί κ ρ ιτι
κής τών παραμορφώσεων στίς χώρες τού «υπαρκτού σοσια
λισμού». Αντίθετα: τό άληθινό νόημα τής πολιτικής τής

ύφεσης καί συνεργασίας γιά όλους αυτούς πού πιστεύουν σέ
μιά αυθεντικά σοσιαλιστική εναλλακτική λύση, είναι ν’ άναπτύξουν τήν κριτική γιά τίς άρνητικές πλευρές αύτών τών
καθεστώτων, νά διαμαρτυρηθούν ένάντια στήν καταπίεση
πού πλήττει τή δημοκρατική καί σοσιαλιστική άντιπολίτευση
καί νά συμπαρασταθούν ενεργά ατούς άγώνες της.

ΕΥΤΥΧΗ ΜΠΙΤΣΑΚΗ

κυκλοφορεί
ΠΩΡΓΉ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑΤΡΟΥ

Τρία νέα βιβλία:
ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ
ΜΠΕΤΥ

...ΠΟΣΟ ΠΑΕΙ;

• ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
Gutenberg, 1980
• ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
«I. Ζαχαρόπουλος», 1980

•

Εκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ
ΣΟΛΩΝΟΣ 94, τηλ. 36.07.744

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ

(Φ ιλοσ οφ ικές δ ιε ρ ε υ ν ή σ εις στό χώ 
ρο τή ς σ ύ γχ ρ ο νη ς μικρ οφ υσικής)
«I. Ζαχαρόπουλος», 1980

ΨΥΧΕΔΕΛΙΚΑ
Η
ΨΥΧΟΔΗΛΩΤΙΚΑ
LSD
MESCALINE
HASHISH
ΕΚΔ Ο ΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Γιά πρώτη φορά
ή άλήθεια πάνω σ' αύτά
χωρίς διαστροφές
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
Ο 12ος ΤΟ Μ Ο Σ

τού ΑΝΤΙ

Ελληνικός Τύπος
καί Διεθνής Συνάντηση
Τού Πέτρου Εύθυμίου
Ή Συνάντηση πού οργάνωσε τό Α Ν Τ Ι στην Π άντειο είχε όπωσδήποτε πολλά στοι
χεία ειδικού ενδιαφέροντος. ’Α ποτελούσε καταρχήν τήν πρώτη σχετική έκδήλωση
στόν έλληνικό χώρο, ενώ μάλιστα, λίγες άντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες είχαν
άναπτυχθεϊ πρός αυτή τήν κατεύθυνση, (κυρίως τού M an ifesto στήν Ιτα λ ία τό 1977
κ α ί 1978). Ταυτόχρονα, τό θέμα τό όποιο έπιχειρούσε νά «φωτίσει», βρίσκεται, άπό τά
πράγματα, στήν πρώτη γραμμή τής έπικαιρότητας κ α ί όχι μόνον έξαιτίας τών πολωνι
κών. Πρόσθετο στοιχείο ένδιαφέροντος άποτελοΰσε τό γεγονός, ότι οί εισηγητές ήταν
άτομα μ έ άναγνωρισμένη επιστημονική έπάρκεια κ α ί ένδιαφέρουσα προσωπική έμπειρία, έτσι ώστε νά διασφαλίζονται κριτήρια σοβαρότητας κ α ί ή βεβαιότητα μιας πλού
σιας άνταλλαγής εμπειριών. Τέλος, ή πρόβλεψη τού ανοιχτού διαλόγου στή Συνάντη
ση, δημιουργούσε έξαρχής τό πρόσθετο ένδιαφέρον τής έλληνικής συμβολής στή συζή
τηση, τόσων κ α ί τόσων θεωρητικών κ α ί πολιτικών ρευμάτων, πού έκφράστηκαν τελι
κά στήν αίθουσα τής Παντείου.

Μ ΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦ ΟΡΗ ΣΕ
Τό
μυθιστόρημα-ντοκουμ έντο τής μετανάστευσης
στή Δ. Γερμανία

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ η ^

πώς μιά γυναίκα
πάει στόν παράδεισο

Εκδόσεις Μπογιάτη
Σόλωνος 99 - τηλ. 36.27.028
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Τό λιγότερο, λοιπόν, πού θά περίμενε κα
νείς γιά τήν κάλυψη τού γεγονότος στόν Τύ
πο, είναι πώς θά ύπήρχε μιά συστηματική πα
ρακολούθηση τών έργασιών, μιά σύντομη, έ
στω, άλλά περιεκτική πληροφόρηση γιά τήν
Ιδιότητα καί τίς θέσεις τών εισηγητών, μιά ένημέρωση γιά τό διάλογο πού άναπτυσσόταν
καθημερινά στήν Πάντειο.
Δέν είναι βέβαια άγνωστο, αύτό πού έχει
χαρακτηριστεί σάν «έπαρχιωτισμός» τού έλληνικοϋ τύπου. Είναι έκείνη ή άντίληψη γιά
τήν πληροφόρηση πού τή ρυθμίζει, σέ συνάρ
τηση μέ μιά προδικασμένη άντιμετώπιση τών
ένδιαφερόντων τού άναγνωστικού κοινού.
'Υποτίθεται δηλαδή έξ όρισμοϋ, ότι τό κοινό
έλκύεται περισσότερο άπό τό δολοφόνο τού
Τζέϊ "Αρ, παρά άπό τίς δολοφονίες στό Έ λ
Σαλβατόρ. 'Υποτίθεται ότι τό κοινό κατα
βροχθίζει τά πεπραγμένα τής κ. Άλιφέρη
στά «Τετράγωνα τών ’Αστέρων», παρά ένδιαφέρεται γιά ένα συνέδριο γιά τό σοσιαλι
σμό.
Πρόκειται δηλαδή άκριβώς γιά τό μηχανι
σμό πού μετατρέπει τήν αιτία σέ άποτέλεσμα
καί άντιστρόφως. Συνδυάζεται δέ όλη αύτή ή
στάση, μέ ένα συμψηφισμό άλλου τύπου
σκοπιμοτήτων καί ισορροπιών. Γιά παρά
δειγμα ότι «αύτό» μπορεί νά ένοχλήσει μιά όρισμένη μερίδα τού «κοινού» ή «έκεινο» νά
δυσαρεστήσει, ένδεχομένως, μιά κάποια
κομματική ήγεσία κλπ. "Ετσι ή πληροφόρη
ση περνά άπό άλλεπάλληλα φίλτρα έλέγχου,
έτσι ώστε νά φτάσει — άν φτάσει — άνώδυνη, άοσμη, άχρωη καί άδιάφορη. Πρόκειται
άκριβώς γιά τόν πιό κλασικό μηχανισμό
«παθητικοποίησης» τού άναγνώστη, γιά τήν
κατάργηση τού δικαιώματος του νά πληρο
φορείται, νά ένεργοποιεϊται κριτικά καί νά έλέγχει.
"Ως ένα βαθμό, καί άπό όρισμένες εφημε
ρίδες, ή Διεθνής Συνάντηση, — γιά τά πρα
κτικά τής όποιας έχουν ήδη δείξει ένδιαφέρον έγκυρα περιοδικά τού έξωτερικοΰ — ύποβαθμίστηκε ώς πρός τή δημοσιογραφική
κάλυψη, άπό μιά σύμπτωση, ένδεχομένως,
όλων τών προηγούμενων παραγόντων, στόν
καθορισμό τού τρόπου άντιμετώπισής της.
’Ελάχιστες έφημερίδες ήταν έκεΐνες πού έ-

πέδειξαν μιά συνέπεια, συστηματικότητα καί
πληρότητα στήν παρακολούθηση τών έργα
σιών τού τριήμερου. Όρισμένες πάλι, διατή
ρησαν μιάν άποσπασματική πληροφοριακή
σχέση, πότε τονίζοντας — σχετικά — τήν εί
δηση μιας μέρας καί ύποβαθμίζοντας, άν όχι
έξαφανίζοντας, τής άλλης.
”Αν υπάρχει κάποιος πού «χάνει» άπό αύ
τή τήν έκδοτική άντίληψη καί πολιτική, δέν
είναι φυσικά ή Διεθνής Συνάντηση καί μό
νον. Είναι οί ίδιες οί έφημερίδες πού στερούν
άπό τή λειτουργία τους ένα βασικό στοιχείο
πληρότητας καί έγκυρότητας. Είναι ή καθή
λωση τής κοινωνικής καί πολιτικής σκέψης
πού προκαλεΐται, όταν μιά συζήτηση γιά τό
σοσιαλισμό, πού ύποτίθεται, ένδιαφέρει έξ έκλογικού όρισμοΰ τό 40% τού λαού, έχει τήν
ίδια άντιμετώπιση, άν όχι καί πιό ύποβαθμισμένη, άπό ένα Συνέδριο ’Αστρολογίας, γιά
παράδειγμα, ή τά άλματα τού Σαργκάνη.
'Οπωσδήποτε, δέν είναι στόχος μας νά άνακηρυχθοΰμε σέ τιμητές τού Τύπου, άπ’ άφορμή τήν κάλυψη τής Διεθνούς Συνάντη
σης. Σημειώνουμε, πάντως, δύο χαρακτηρι
στικές στάσεις, δύο έφημερίδων διαφορετι
κής «δημοσιογραφικής σχολής», όπως είναι
τό «ΒΗΜΑ» καί ό «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ».
Τό «ΒΗΜΑ» τήν Τετάρτη 26 καί τήν Πέμ
πτη 27, άφιερώνει στή Διεθνή Συνάντηση ένα
χώρο είδησης ρουτίνας. Δημοσιεύει τή μέν
Τετάρτη τήν άναγγελία τής συνάντησης καί
όρισμένα γενικά στοιχεία γι’ αύτήν, τή δέ
Πέμπτη, στή στήλη τών θεαμάτων — άκροαμάτων καί συναφών, ένα μονοστηλάκι μέ τό
πρόγραμμα τής μέρας. Τήν Παρασκευή δέν
ύπάρχει ούτε μιά γραμμή, ένώ τό Σάββατο,
πραγματοποιείται τό άλμα πρός τά μπρός.
Στή γνωστή στήλη τής τελευταίας σελίδας
«τά πρόσωπα στά γεγονότα» ό συντάκτης άγωνιά γιά τήν ούσιαστική καί εις βάθος πλη
ροφόρηση τών άναγνωστών του.
«Τί θέλετε νά μάθετε γιά τούς μαρξιστές;»
άναρωτιέται στήν άρχή τού κειμένου του, γιά
νά δώσει άμέσως τά πρώτα στοιχεία άπάντησης στά εικαζόμενα ένδιαφέροντα τού «κοι
νού»; «έκτός, βέβαια, άπό τό ότι, αύτά τά βρά
δια πού βρίσκονται στήν 'Ελλάδα, διασκεδά
ζουν άλά έλληνικά, σέ κουτούκια καί ταβέρ-

νες, πίνοντας άρκετή ρετσίνα....»
’Αμέσως μετά, άπό τόν πάτο τού ποτη
ριού, ή έξύψωση στό χώρο του πνεύματος καί
τής πληροφόρησης. Μαθαίνουμε, λοιπόν, ότι
αυτοί οί 9 μαρξιστές είναι οί εξής τρεις δηλα
δή: ό Πέλικαν, ή Μαμόνοβα καί ό Γιαννακάκης. Ή πληροφόρηση διανθίζεται δέ άπό
στιγμιότυπα του τύπου «έτσι, (ή Μαμόνοβα)
Εμφανίστηκε στην Πάντειο μέ κεφάλι «νεο
συλλέκτου»».
Σά δείγμα πάντως τής έλλειψης ένιαίων
κριτηρίων καί τής άντιφατικότητας τής δη
μοσιογραφικής λειτουργίας σημειώνουμε
πώς τήν έπόμενη μέρα, Κυριακή, τό «ΒΗ
ΜΑ» φιλοξένησε τή σφαιρικότερη, μέχρι τώ
ρα, παρουσίαση των έργασιών τής συνάντη
σης μέ τό σχετικό άρθρο του Σπήλιου Παπασπηλιόπουλου.
Ό «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» άπ’ τή μεριά του, άκολούθησε νέου τύπου δημοσιογραφική δεον
τολογία. Ή Συνάντηση δέν ύπήρξε, μέχρι τή
στιγμή πού ό «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» τήν «άνακάλυψε» γιά νά τήν καταδικάσει. 'Έτσι, ούτε
τήν Τετάρτη, ούτε τήν Πέμπτη, ούτε τήν Πα
ρασκευή, γιά τόν «Ρ» καί κατά συνέπεια γιά
τούς άναγνώστες του ύπήρχε μιά συνάντησησυζήτηση γιά τό κατεξοχήν θέμα ένδιαφέροντος γι’ αύτή τήν έφημερίδα, δηλαδή τή φύση
τής έξουσίας καί τή λειτουργία τής κοινωνίας
στις χώρες του «ύπαρκτοϋ» σοσιαλισμού.
Τό Σάββατο 29 Νοέμβρη, ό «Ρ» γιά πρώτη
φορά άνακαλύπτει τή συνάντηση σέ ένα δί
στηλο, πού κάθε άλλο παρά είδηση άποτελεΐ.
Είναι μάλλον μιά κοινοποίηση άπόφασης κά
ποιου άόρατου δικαστηρίου ιδεών καί άνθρώπων. Ή άντικειμενική πληροφόρηση ξε
κινάει άπό τόν τίτλο: «Άντισοσιαλιστική
παρασυναγωγή ή «διεθνής συνάντηση»».
Καί συνεχίζει τό κείμενο:
«Χυδαία άντικομμουνιστική καί άντισοσιαλιστική παρασυναγωγή άποτελεΐ ή άποκαλούμενη «διεθνής συνάντηση» γιά τις Λαϊκές Δη
μοκρατίες, σάν φορέας τής όποιας Εμφανίζε
ται τό περιοδικό « Ά ντί». Στή σύναξη συμμε
τέχουν φυγάδες άπό σοσιαλιστικές χώρες,
πού συναγωνίζονται σέ κρωγμούς, συκοφα
ντίες καί χυδαιολογία κατά των σοσιαλιστι
κών χωρών καί Ιδιαίτερα κατά τής ΕΣΣΔ. Τό
μένος τους κατά τών σοσιαλιστικών χωρών
πήρε, άρκετές φορές, μορφές παροξυσμού.
"Εγιναν «Εκκλήσεις» γιά τήν άνατροπή τών
σοσιαλιστικών καθεστώτων, γιά «τή συντρι
βή τού λενινισμού», καθώς καί τήν άνάπτυξη
σταυροφορίας γιά τήν «άπελευθέρωση τής Α 
νατολικής Ευρώπης άπό τήν κομμουνιστική
δικτατορία»... Τό ποιοι άκριβώς συμμετέ
χουν, ποιές οί ιδιότητες τους, ποιές οί θέσεις
τους, ποιές οί διαδικασίες τής Συνάντησης
θεωρείται περιττό νά γίνουν γνωστά ατούς ά
ναγνώστες τού «Ρ». "Αν γινόταν αυτό βέ
βαια, δέν θά μπορούσε νάχει τέτοια άνεση
στή συκοφάντηση καί ό συντάκτης τής «εί
δησης»
’Αφήνεται έπίσης νά έννοηθεϊ ότι «άλλες
δυνάμεις» κρύβονται πίσω άπ’ τή συνάντη
ση, ή CIA, άς πούμε, μιά καί τό ΑΝΤΙ «έμφανίζεται» ώς φορέας, δέν «είναι» δηλαδή στ’
άλήθεια...
Στό ίδιο δίστηλο καταχωρεϊται καί ή άκόλουθη έπιστολή:
Ό Σταύρος Ζορμπαλάς, γενικός γραμματέ
ας τού ΚΜΕ, έστειλε στήν έφημερίδα «Τά

Νέα» τό παρακάτω γράμμα:
«Στό φύλλο σας τής 28/11 δημοσιεύτηκε
μιά άνακριβής πληροφορία γιά τό άτομό, μου
πού σάς παρακαλώ νά Επανορθωθεί. Συγκε
κριμένα άναφέρεται πώς παραβρέθηκα στή
συνάντηση - συζήτηση, πού όργανώνει στήν
Πάντειο, τό περιοδικό «Αντί» γιά τίς σοσιαλι
στικές χώρες σάν Εκπρόσωπος τού Κέντρου
Μαρξιστικών 'Ερευνών.
Ή άλήθεια, όμως, είναι πώς πήγα άποκλειστικά γιά νά συναντήσω τόν Απεσταλμένο τού
Ινστιτούτου «Γκράμσι» κ. Γκουέρα, πού άπό
τό προηγούμενο βράδυ Εκδήλωσε τηλεφωνικά
τήν Επιθυμία νά μέ δει καί μοΰ έκλεισε ραντε
βού στήν Πάντειο.
Απόδειξη, πώς δέν είχα καμιά διάθεση νά
παρακολουθήσω μιά Εκδήλωση, πού άποβλέπει όχι στή διαλεύκανση άλλά στή συσκότιση
τής άλήθειας καί στή συκοφάντηση τών σο
σιαλιστικών χωρών, είναι καί τό γεγονός πώς
άμέσως μετά τή συνάντησή μου μέ τόν κ.
Γκουέρα άποχώρησα άπό τό χώρο τής διεξα
γωγής της».
’Εμείς δέν καταλαβαίνουμε γιατί ό κ. Ζορ
μπαλάς άπολογεΐτάι — καί σέ ποιούς — τήν
ώρα πού ύποχρέωσή του ώς έκ τής ιδιότητάς
του (έπικεφαλής Κέντρου Μαρξιστικών ’Ε
ρευνών) ήταν νά παρευρίσκεται γιά νά πληροφορηθεΐ — άν υποτεθεί ότι παρουσιάζει κε
νά ή κατάρτισή του, νά πληροφορήσει — άν
τό άντίθετο —, νά συγκρουσθεΐ μέ τίς λαθε
μένες άπόψεις στόν άπόλυτα έλεύθερο καί ι
σότιμο διάλογο. Καί μιά σημείωση: άπό πότε
γιά τόν κ. Ζορμπαλά τά στελέχη «άδελφών»
κομμάτων είναι «κύριοι» καί όχι «σύντρο
φοι»;
Τήν έπόμενη μέρα, Κυριακή 30, ό «Ρ» έπανέρχεται, κατά τή γνώμη μας «μέ κατεβασμένα λίγο τ ’ αύτιά». "Ετσι, γιά πρώτη φορά,
νοιώθει τήν ύποχρέωσή νά πληροφορήσει ότι
στή συνάντηση πήραν μέρος οί Α.Εκουέρα
καί Γκαρθία Όγκάλια, στελέχη τού ’Ιταλι
κού καί τού ’Ισπανικού Κ.Κ. άντίστοιχα. Αύτή τή φορά, πάντως, οί δύο κομμουνιστές έκ-

πρόσωποι δέν άποκαλοΰνται μέν «κύριοι», ό
πως τό Σάββατο, δέν κρίνονται, όμως,άξιοι
άκόμα νά ονομαστούν καί «σύντροφοι».
Ταυτόχρονα, μέ μιά συρραφή κειμένων καί
τοποθετήσεων, πού θά διασκέδασαν πολύ γιά
τήν έφευρετικότητα όσους παρακολούθησαν
τίς τριήμερες έργασίες, «άποκαλύπτεται»
στούς άναγνώστες τού «Ρ» ότι ή Πάντειος εί
χε μεταβληθεϊ γιά τρεις μέρες σέ στρατηγείο
μιας έκστρατείας κατά τής ΕΣΣΔ, τού σο
σιαλισμού, τού λενινισμού, κλπ.
"Ετσι έλυσε ό «Ρ» τίς σχέσεις του μέ τά
πράγματα καί τήν άλήθεια, περιφρονώντας,.
βέβαια, καί τά δύο.
Τέλος, τή δημοσιογραφική δεοντολογία
του όλοκληρώνει ό «Ρ», σέ σχόλιό του τής
Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, όπου άφού διαπι
στώνει ότι ή συνάντηση ήταν «μιά καθαρή
σύναξη άντεπαναστατών», «καρφώνει» τήν
«ΑΥΓΗ» γιά τήν έπισήμανση τών θετικών
πλευρών τής συνάντησης, υπενθυμίζοντας ό
τι άναφέρθηκαν στοιχεία γιά τήν άντιπολίτευση στή Ρουμανία, τά όποια «άποσιώπησε» ή «ΑΥΓΗ».
Ταυτόχρονα, ό «Ρ» έπεξέτεινε τή δικαιο
δοσία τού άόρατου δικαστήριου πού ένυπάρχει σέ κάθε του άπόφαση στά «άδελφά» κόμ
ματα, γιά τά.όποία διαπιστώνει: « ή συμμετο
χή τους (τών Γκουέρα καί Όγκάλια) καί ιδιαί
τερα οί συκοφαντικοί 'ισχυρισμοί τους κατά
τών σοσιαλιστικών χωρών καί τών κομμουνι
στικών τους κομμάτων, άποτελεΐ τό λιγότερο
ώμή άνάμιξη στις Εσωτερικές τους υποθέσεις
καί υποδαύλιση τής άντικομμουνιστικής καί
άντισοβιετικής έκστρατείας τού διεθνούς ιμ
περιαλισμού».
Τό μόνο πού έχουμε νά πούμε είναι ότι οί
τρεις αύτές έπιδείξεις κομμουνιστικού ήθους
καί επαναστατικής άντίληψης τής άλήθειας
τού «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» άποτελοΰν μιά επιπλέ
ον δικαίωση τής άναγκαιότητας τής συνάν
τησης -καί φανερώνουν τήν έπιτακτική έπίκαιρότητά της.

□
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Θατσερισμός,
σοσιαλδημοκρατία
δαπάνες:

Οι εξελίξεις στο Εργατικό κόμμα της Αγγλίας βρίσκον
ται αυτό τον καιρό στο επίκεντρο της προσοχής των μαζι
κών μέσων ενημέρωσης. Η αλλαγή ηγεσίας, με την «αρι
στερότερα» εκλογή τον κ. Μάϊκλ Φούτ, δεν φαίνεται να
κλείνει οριστικά το θέμα, που θα έχει αλυσιδωτές αντιδρά
σεις σε πολλά επίπεδα - και όχι μόνο μόνο στο εσωτερικό
τον εργατικόν κόμματος. Στην ουσιαστικότερη κατανόηση
ανιώ ν των γεγονότων πιστεύουμε ότι σνμβάλει το άρθρο
του Β Α Σ ΙΛ Η Δ ΡΟ Υ Κ Ο Π Ο Τ Λ Ο Υ που δημοσιεύουμε. Εί
ναι μια προσπάθεια να ερμηνευτεί η κρίση των πολιτικών
κομμάτων μέσα από τους όρους και τα όρια της ταξικής
πάλης στη Μεγ. Βρεττανία. Αρθρο που αποκτά ευρύτερη
σημασία μια και ανιχνεύει την «οροφή ασφαλείας» της σο
σιαλδημοκρατίας, που περνά κρίση σε όλη την Ευρώπη.

ένα τρίπτυχο πόλωσης;
«Το κεφάλαιο χρειάζεται την επαναφορά συνθηκών για κερδοφόρα συσ
σώρευση, αλλά ο συσχετισμός των ταξικών δυνάμεων κάνει κάτι τέτοιο
δύσκολο, εκτός εάν και έως ότου αυτές μεταβληθούν».
(Gough, 1979, σ. 136)

ΣΕ ΜΙΑ παλιότερη συνεργασία-μας στο ANTI (No. 124, 28.4.79)
είχαμε υποστηρίξει ότι παρόλο που σ’ αυτή την περίοδο το Εργα
τικό κόμμα είναι η πιό αποτελεσματική ομάδα για να διαχειρίζεται
το βρετανικό κεφάλαιο, οι Συντηρητικοί είχαν μεγάλη πιθανότητα
να κερδίσουν τις εκλογές της 3ης Μαίου 1979. Είχαμε επίσης υποσχεθεί ότι θα ξαναγυρίζαμε στη βρετανική σκηνή σε μιαν άλλη
ευκαιρία. Στο άρθρο που ακολουθεί θ’ αναφερθούμε σε διάφορες
πτυχές της συντηρητικής οικονομικής πολιτικής - με έμφαση στις
δημόσιες δαπάνες και τις περικοπές-τους, καθώς στις ερμηνείες
κι αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί. Θα βασιστούμε στις ανα
λύσεις που κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί στα ετήσια συνέ
δρια της CSE (Conference of Socialist Economists) κι ιδιαίτερα
στην πολύ πετυχημένη εισήγηση «Η θατσερική επίθεση κι η σο
σιαλιστική απάντηση» για την ολομέλεια του συνεδρίου του πε
ρασμένου Ιουλίου στο Manchester με θέμα «Καπιταλιστική επίθε
ση - Σοσιαλιστική αντίσταση». Περιττό να τονιστεί ότι η ανάλυση
της πολιτικής της Θάτσερ, για το πώς ερμηνεύεται και το πώς θα
πρέπει ν’ αντιμετωπισθεί — έστω σμιλευμένες στις ιδιαίτερες ι
στορικές και κοινωνικές συνθήκες αυτού του τόπου — δεν περιο
ρίζονται στη νησιώτικη επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου, αλ
λά αποτελούν ξεκάθαρα πολιτικά μαθήματα για άλλα κράτη του,
ώριμου κι ανώριμου, καπιταλισμού.

του Βασίλη Δρουκόπουλου

ΔΥΟ ΘΕΜΑΤΑ ξεχωρίζουν σε κάθε συζήτηση για την τωρινή
πολιτική του Συντηρητικού κόμματος. Πρώτο, ότι οΘατσερισμός
σημαδεύει πιθανά μια οριστική ρήξη με τη σοσιαλδημοκρατία με
συνέπεια την όξυνση ταξικής πάλης και δεύτερο, ότι αυτή η αλλα
γή της κατεύθυνσης του κυβερνητικού κόμματος είναι μάλλον α
πόρροια των αντιφάσεων της σοσιαλδημοκρατίας.
ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ κανείς καταφατικά στο πρώτο σκέλος, τότε θα
πρέπει ο σκοπός μιας κοινής αντιπολίτευσής να,είναι η απομά
κρυνση του Συντηρητικού κόμματος από την εξουσία κι η
αντικατάστασή-του από το Εργατικό κόμμα. Όμως, άν η ανάλυση
δείξει ότι μόνο ποσοτικές διαφορές υπάρχουν στην πολιτική των
δύο κομμάτων, τότε η έμφαση της πάλης θα πρέπει να σκοπεύει
όχι μόνο περιορισμένα στην ήττα των Συντηρητικών, αλλά ευρύ
τερα, στο να αποχτήσει ένα γνήσιο και συγκεκριμένο σοσιαλιστι
κό περιεχόμενο. Στη συνέχεια, άν μια καταφατική απάντηση δο
θεί στο δεύτερο σκέλος («η αλλαγή της κατεύθυνσης του κυβερ
νητικού κόμματος είναι μάλλον απόρροια των αντιφάσεων της
σοσιαλδημοκρατίας») δηλ. ότι πράγματι η σοσιαλδημοκρατία έχει
πια χρεοκοπήσει, τότε κανείς συμπεραίνει ότι υπάρχει άμεση
σχέση ανάμεσα στην πάλη ενάντια στο θατσερισμό — την τελευ
ταία προσπάθεια της αστικής τάξης πριν από ένα ανοιχτό ταξικό
πόλεμο — και στην πάλη για το σοσιαλισμό. Ά ν, όμως, η σοσιαλ
δημοκρατία δεν είναι νεκρή όπως νομίζεται, τότε μια τυχόν απο
τυχία του Θατσερισμού δεν προαναγγέλει αναγκαστικά τον ερχο
μό τού σοσιαλισμού. Για να επεξεργαστούμε αυτές τις βασικές
σκέψεις ας προχωρήσουμε σε μια περιγραφή των θέσεων κι αντι
θέσεων του θατσερικού μοντέλου.

I. Μεγάλη Βρετανία: το Συντηρητικό μοντέλο κΓ οι επικριτές-του
α. Οι θέσεις του Συντηρητικού κόμματος
«Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν χρήματα. Κάθε δεκά
ρα που κερδίζουν την αφαιρούν από τον παραγωγικό τομέα της οικονο
μίας για να τη μεταφέρουν στο μη παρα,γωγικό τομέα. Αυτό είναι μ ια από
τις βασικές^ αιτίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, γιατί η τωρινή
κυβέρνηση'(εργατική) έχει αυξήσει τη δραστηριότητα του μη παραγωγι
κού τομέα σε βάρος του παραγωγικού, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της ζω
ής αυτής της κυβέρνησης δεν είχαμε καθόλου οικονομική μεγένθυναη»
Μ.Θάτσερ, Πρακτικά Κοινοβουλίου, 25.7.78

Ο πυρήνας του μοντέλου του Συντηρητικού κόμματος βρίσκε
ται στη θεώρηση του «ορθού» ρόλου του κράτους. Σύμφωνα μ’
αυτή, ο πρωταρχικός σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η απρόσκο
πτη αναζήτηση του «φωτισμένου προσωπικού συμφέροντος». ΓΤ
αυτό χρειάζεται:
• το άτομο να είναι ελεύθερο να διαλέγει ανάμεσα σ’ εναλλα
κτικούς τρόπους δράσης.
• το άτομο να υπόκειται στις συνέπειες των πράξεών-του, και
• το άτομο να γνωρίζει αυτές τις συνέπειες. Το κράτος πρέπει
να δημιουργεί το κατάλληλο ηλέγμα (ιδιαίτερα νομικό αλλά κι’ ε
πιλεκτικά οικονομικό π.χ. ο έλεγχος της προσφοράς του χρήμα
τος) ώστε να εξασφαλίζεται το πιο πάνω τρίπτυχο: Με άλλα λό
για, το κράτος δεν θα πρέπει ν’ ανακατεύεται άμεσα στο να κάνει
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.τον πολίτη «ευτυχισμένο», αλλά μόνο να εξασφαλίζει τις απαραί
τητες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την αναζήτηση της «ευ
τυχίας» από το ίδιο το άτομο.
Η πολιτική της σοσιαλδημοκρατίας με την όλο αυξανόμενη
κρατική παρέμβαση είχε υποσκάψει τη βάση της καπιταλιστικής
συσσώρευσης με συνέπεια την οικονομική στασιμότητα, την αυ
ξανόμενη ανεργία, τον ψηλότερο πληθωρισμό και φορολογία και
το χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο. Έ τσ ι η Βρετανία ξόδευε περισ
σότερα απ’ ό,τι παρήγε και γ ι’ αυτό το κράτος πρέπει να παρεμ
βαίνει λιγότερο, ξοδεύοντας μικρότερα ποσά, κι όχι αντίθετα ό
πως η σοσιαλδημοκρατία ισχυρίζεται. Οι περικοπές στις κρατικές
δαπάνες θα επιτρέψουν χαμηλότερη φορολογία, χαμηλότερο
κρατικό δανεισμό και θα πετύχουν τη μείωση του πληθωρισμού.
Η αποκατάσταση της «σωστής σχέσης» ανάμεσα στην «προσπά
θεια» και στην «ανταμοιβή» θα διδάξει στους εργάτες ότι δεν έ
χουν συμφέρον να ζητάν περισσότερα αν δεν το «αξίζουν», να μη
θεωρούν τά παλιά επίπεδα ζωής σαν «κεκτημένα δικαιώματα» κι
ούτε να εμποδίζουν τους εργοδότες-τους στο να υιοθετούν νέες
μεθόδους παραγωγής. Μ’ αυτό τον τρόπο αφού η απρόσκοπτη
λειτουργία της οικονομίας εξασφαλιστεί, όλο το έθνος, τελικά,
θα «ευτυχεί»1.
Οι πιο πάνω συντηρητικές απόψεις, 'με επίκεντρο το «φυσικά
αυτορυθμιζόμενο οικονομικό σύστημα» πρωτοεμφανίστηκαν στα

χρόνια της οικονομικής δυσπραγίας που ακολούθησαν τους ναπολεόντιους πολέμους. Στη συνέχεια, κληρονομήθηκαν από τους
Συντηρητικούς πολιτικούς της Βικτωριανής εποχής2 και στον 20ο
αιώνα, στις δεκαετίες του ’20 και του ’30 υιοθετήθηκαν από τους
συνεχιστές-τους3. Τέλος) ας υπενθυμίσουμε ότι η Θάτσερ, ο
υπουργός-της για τη Βιομηχανία κι άλλοι Τόρυδες ισχυρίζονται
πως οι καπιταλιστικές χώρες δεν γνώρισαν στα χρόνια του ’30 οι
κονομική κρίση, αλλά μια περίοδο «βιομηχανικής αναδιάρθρω
σης» στην οποία οι κυβερνήσεις αντέδρασαν εκνευρισμένα κι ά
στοχα εγκαταλείποντας τον ως τότε βασικό-τους στόχο - τον ισο
σκελισμένο προϋπολογισμό.

β. Η ουσία του Θατσερισμού
κι’ Π γνώμη του μέσου εργάτη
Το μονΐέλο του Συντηρητικού κόμματος στο όνομα της ελευθε
ρίας και της υπευθυνότητας προστατεύει την τάξη που κατέχει τα
μέσα παραγωγής, ανταλλαγής και διανομής σε βάρος της τάξης
που δεν τα κατέχει. Προσπαθεί ν’ αποκαταστήσει την «ομαλή» α
ναπαραγωγή του κεφαλαίου με το να αυξήσει την υπεραξία που
καρπώνεται η καπιταλιστική τάξη χτυπώντας τα δικαιώματα της
εργατικής τάξης και λυγίζοντάς-την με το πραγματικό φόβητρο
του ψηλότερου αριθμού ανέργων (Οκτώβρης 1980) από τον Β'
Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επίθεση είναι πολυμετωπική, αλλά και κα
λύπτεται από τη ρητορεία του Συντηρητικού κόμματος με συνθή
ματα του τύπου «για να μπορέσουμε να γίνουμε γενναιόδωροι
πρέπει πρώτα να φανούμε αυστηροί». Και μερικά η προπαγάνδα
έχει πιάσει, όχι, βέβαια, στο σημείο που οι εργάτες να χειροκρο
τούν τη πολιτική της Θάτσερ, αλλά με το να τους έχεις σχετικά
ακινητοποιήσει- μια και κοιτώντας την οικονομική πολιτική της
προηγούμενης Εργατικής κυβέρνησης βλέπουν ότι από τότε και
ο πληθωρισμός κι η ανεργία είχαν αρχίσει να μεγαλώνουν κι’ οι
κρατικές δαπάνες ΚΤ οι μισθοί να περιορίζονται4 Επίσης η σύγχυ
ση βοηθήθηκε επειδή στήν προεκλογική περίοδο, αλλά και μετε
κλογικά, το Συντηρητικό κόμμα δεν υιοθέτησε μια γυμνή αντιεργατική και ανΐι-εξισωτική επιχειρηματολογία, αλλά αντιδιρστειλε στο «γραφειοκρατικό τέρας» της σοσιαλδημοκρατίας την
«ελευθερία» και «πρωτοβουλία» του ατόμου, προϋπόθεση για την
υπέρτατη« ευτυχία».

ΤΟ ΠΡΠΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ

' τριμηνιαία
έκδοση έπιλογής
άπό τήν παγκόσμια
σύγχρονη λογοτεχνία

τό π ρ ί σ μ α
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γ.Η άποψη του συνειδητοποιημένου εργάτη
Εδώ η ανάλυση είναι πιο κοφτερή και περίπλοκη. Ο συνειδητο
ποιημένος εργάτης ισχυρίζεται ότι το θατσερικό μοντέλό εκφρά
ζει τη χρεοκοπία της σοσιαλδημοκρατίας. Ο ρεφορμισμός στη
προσπάθειά-του να εξασφαλίσει κοινωνική ειρήνη «μπήκε σε έξο
δα». Η εργατικητάίξή οργανώθηκε, πέτυχε ψηλότερους μισθούς,
—αξίωσε^την'ΐφάρμογή της πολιτικής της πλήρους απασχόλησης,
ανατάχθηκε με αρκετή επιτυχία στην εφαρμογή τεχνικών μεθό
δων και στην αναδιάρθρωση του labour process που θα είχαν σαν
αποτέλεσμά απολύσεις, ανασφάλεια κι εντατικοποίηση της παραγωγής{ΟδΈ 1980). Γενικά, κέρδισε ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο.
Ό λα αυτά, βέβαια, έφεραν μια κάποια κοινωνική ειρήνη, αλλά έ
βλαψαν τη συσσώρευση τού κεφαλαίου. Μείωσαν το ποσοστό
του κέρδους, που μείωσε την επαναεπενδυόμενη υπεραξία, που
μείωσε την παραγωγή, που έφερε τον πληθωρισμό, που έφερε τη
δημοσιονομική κρίση,που έφερε το Συντηρητικό κόμμα στην ε
ξουσία’ Και αυτό τέλος δείχνει ότι ο βρετανικός καπιταλισμός έ
χασε πια την ικανότητά-του να κάνει παραχωρήσεις. Όσο η ταξι
κή πάλη οξύνεται — έτσι ο αισιόδοξος συνειδητοποιημένος και
στρατευμένος εργάτης νομίζει — το κίνημα θα αποχτά όλο και
περισσότερο σοσιαλιστικό περιεχόμενο με την τελική νίκη που
ροδίζει απ’ όχι πολύ μακριά.

δ. Οι φόβοι κι η πολιτική του σοσιαλδημοκράτη
Αντίθετα από το συνειδητοποιημένο εργάτη, ο σοσιαλδημο
κράτης αρνιέται ότι η σοσιαλδημοκρατία έχει χρεοκοπήσει. Με τη
σειρά-του ισχυρίζεται ότι ο Θατσερισμός είναι η αιτία κι’ όχι η α
πόρροια της αποτυχίας του ρεφορμισμού. Έ χ ει τρομοκρατηθεί α
πό τις πληγές που ανοίγει η συντηρητική πολιτική, τον κοινωνικό
αναβρασμό που μπορεί να εκραγεί με αποτελέσματα αρνητικά
για τη σοσιαλδημοκρατία κι’ απαράδεχτα για τον καπιταλισμό. Η
κριτική-του, βασικά, περιορίζεται στη πεισματικά στενόμυαλη α
ποκλειστική εφαρμογή του μονεταρισμού από τη Συντηρητική κυ
βέρνηση, ενώ γ ι’ αυτόν ο έλεγχος της προσφοράς χρήματος, η
μείωση στις κρατικές δαπάνες κι όλα τα άλλα εργαλεία του μονεταριστικού μοντέλου πρέπει να συνδυασθούν με τα εργαλεία του
Κεϋνσιανισμού (π.χ. άμεση κρατική παρέμβαση στη διαχείριση
των επενδύσεων, πολιτική μισθών κι εισοδημάτων κ.ά)5.
Έτσι, μόνο, μπορεί να πρυτανεύσει η «λογική» στην εργατική τά
ξη, ν’ αποκατασταθεί η «ειρηνική συμβίωση» των κοινωνικών τά
ξεων και να «ταχτοποιηθεί» η οικονομία.

ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΙ: TOlM RAWORTH, ELIZABETH
JENNINGS, BRIAN PATTEN, D. M. BLACK, ADRIAN
HENRI (Α γγλία ). - SAINT - JOHN PERSE. — MI
CHEL TOURNIER (Γαλλία). - PRIMO LEVI (Ιτα λ ία ).
- JIRI KRENEK (Τσεχοσλοβακία). - YEHUDA AMICHAI (Ισ ραήλ). - JOHN UPDIKE (Η.Π.Α.). - JUAN
RULFO (Μ εξικό). - GABRIEL GARCIA MARQUEZ
(Κολομβία). - Σύγχρ ονοι Κ ινέζοι π οιητές. KHAMSING SRINAWK (Ταϊλάνδη). - Συλλογική
διασ κευή το ύ σαιξπηρικού ΑΜΛΕΤ άπό σύγχρο
νο υ ς Γερ μα νο ύς θ εα τρ ικ ο ύ ς συγγράφεις.
ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΝ: Φ. Δ. Δρακον τα ειδ ή ς. - Π. Α. Ζάννας. - Ά λ . Ζήρας. - Η. Hokwerda. - Ρ. Κρίστ. - Τ. Μ ενδράκος. - Τατ. ΓκρίτσηΜ ιλλιέξ. - Γ. Μ ούστρης. - Χρ. Ν τουνιά. - Τ ίτος
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έκδόσεις καστανιώτη
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ε. Οι συλλογισμοί του σκεπτικιστή
«Ένα ατύχημα που επαναλαμβάνεται συνέχεια δεν μπορεί να ε ί
ναι κάτι το τυχαίο»
- ·
(Nairn, 1979, σ.49)
Του σκεπτικιστή η μνήμη γυρνάει πίσω υποβάλοντάς-του την ά
ποψη ότι αυτούσια τα έχει δει όλα πριν: τις περικοπές δαπανών
στους τομείς υγείας κι’ εκπαίδευσης, την αύξηση της ανεργίας,
τη ρατσιστική πολιτική για τους μετανάστες, τη στενή συνεργα
σία με τους αμερικανούς ιμπεριλιστές, τις απολύσεις και περικο
πές στις εθνικοποιημένες βιομηχανίες κ.α. Δεν πείθεται ότι ο Θατσερισμός είναι η τελική μάχη που δίνει μία ετοιμοθάνατη τάξη,
ούτε ότι η σοσιαλδημοκρατία εχει χρεοκοπήσει. Δεν κρίνει υπεύ
θυνη τη μαχητικότητα της βρετανικής εργατικής τάξης για τα δει
νά της κρίσης, ούτε ότι οι παραχωρήσεις στην τάξη αυτή κόστι
σαν υπέρμετρα στο κεφάλαιο. Τα περισσότερα απ’ όσα κέρδισε
τα πήρε με τον κόπο-της, με την αυξανόμενη παραγωγικότητάτης, με την εντατικοποίηση στο ρυθμό της παραγωγής. Μπόρεσε,
όμως, ν’ αμυνθεί, ώς ένα βαθμό, πετυχημένα στην επίθεση της
άρχουσας τάξης ενάντια στις οργανώσε.ις-της, στο βιοτικό επίπε
δο και στις συνθήκες εργασίας. Η κρίση δεν είναι, λοιπόν για τον
σκεπτικιστή κρίση της βρετανικής σοσιαλδημοκρατίας, αλλά του

βρετανικού (και του παγκόσμιου)καπιταλισμού. Βέβαια, είναι σε
θέση να διακρίνει ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα δύο μεγά
λα κόμματα- αυτές είναι επιφανειακές που, όμως, παραφουσκώ
νονται τεχνητά από τις ρητορικές κορώνες εκπροσώπων και των
δύο κομμάτων που αποβλέπουν στο να δημιουργήσουν την εντύ
πωση ότι οι οριακές διαφορές-τους είναι σημαντικές και γνήσιες.
Ο σκεπτικιστής παρατηρεί ότι οι Συντηρητικοί θα κόψουν περισ
σότερο τις κρατικές δαπάνες απ’ ό,τι θα τις μείωναν οι Εργατικοί,
ότι θα τις διανείμουν διαφορετικά' περισσότερα πχ. θα δοθούν
στις ένοπλες δυνάμεις και στα όργανα της τάξεως κι ασφαλείας
και λιγότερα στην εκπαίδευση και το οικιστικό πρόγραμμα και οτι
απέναντι στις εργατικές ενώσεις η ταχτική-τους και το
διαπραγματευτικό-τους στυλ (όχι, όμως, η στρατηγική τους) θα
ξεχωρίζει. Ο σκεπτικιστής δε θεωρεί τις εκλογές του 1979 σαν ο
ρόσημο, όπως δεν είχε θεωρήσει και τις εκλογές του 1974 σαν τέ
τοιο (κι αν είναι ηλικιωμένος θα θυμηθεί ότι ούτε η κρίση της δε
καετίας του ’30 έφερε το σοσιαλισμό). Ο συνειδητοποιημένος ερ
γάτης βλέπει φως στην άκρη της σήραγγας, ο σκεπτικιστής δεν
βλέπει τίποτε δηλαδή σκοτάδι.
Μετά από τη παρουσίαση των θέσεων κι’ αντιθέσεων της θατσερικής πολιτικής, που πολλά χρωστάει στην εισήγηση του συ
νεδρίου της CSE,aq αφιερώσουμε το υπόλοιπο κομμάτι του άρ
θρου σε μία λεπτομερέστερη εξέταση των δημοσίων δαπανών.

Δημόσιες δαπάνες: αιτίες, μορφές κι αποτελέσματα
α. Μερικές σκέψεις πάνω στη θεωρία
Όπως είναι γνωστό, η δύναμη εκείνη που τελικά εξασφαλίζει
την αναπαραγωγή των ταξικών σχέσεων σε μια καπιταλιστική οι
κονομία δεν προέρχεται από τον ίδιο τον καπιταλιστή, αλλά από
το κράτος που φαίνεται να δρα ανεξάρτητα από τις ξεχωριστές
μονάδες του κεφαλαίου και από την άμεση διαδικασία της συσσώ
ρευσης. Η εγγύηση της αναπαραγωγής των ταξικών σχέσεων
σαν κρατική λειτουργία εκφράζεται με διάφορες μορφές κυριαρ
χίας (από την απαγόρεψη μιας διαδήλωσης ώς την επιδότηση
μιας βιομηχανίας). Ό ντας ασταθείς, απαιτούν συνεχή αναδιοργά
νωση κι’ επαναδιατύπωση και φανερώνονται ανοιχτά σε περιό
δους που οι έμφυτες αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστήματος
οξύνονται σε τέτοιο βαθμό ώστε ν’ αποδιοργανώνούν σημαντικά
τη διαδικασία παραγωγής και συσσώρευσης με αποτέλεσμα «να
μην είναι δυνατός ένας διοικητικός διακανονισμός της αντιφατι
κής ταξικής ισορροπίας μέσω υλικών παροχών» (Hirsch, 1977,
σ.9). Μια από τις μορφές που το κράτος χρησιμοποιεί για την ανα
παραγωγή των ταξικών σχέσεων είναι οι δημόσιες δαπάνες.
'Εχουν γίνει αρκετές απόπειρες στο να βρεθεί μια λειτουργική
ταξινόμηση στις κατηγορίες των δημοσίων δαπανών. Ας αναφερ
θούμε στην ταξινόμηση του Semmler (1977, σ.10) που διακρίνει6:
α) λειτουργίες που εξασφαλίζουν το υλικό κΤ άυλο υπόβαθρο της
παραγωγής (συγκοινωνίες, επικοινωνίες, ενέργεια, τεχνική εκ
παίδευση κλπ.). β) λειτουργίες που εξασφαλίζουν τις γενικές συν
θήκες της αναπαραγωγής (κοινωνικές υπηρεσίες, υγεία, γενική
εκπαίδευση κλπ.) και γ) τις λειτουργίες που εξασφαλίζουν το εξω
τερικό πλέγμα αναγκαίο στην καπιταλιστική διαδικασία αναπαρα
γωγής (δικαιοσύνη, αστυνομία, στρατός, διοίκηση κλπ.). Ο Hollo
way (1977,σ.26) έχει τη γνώμη ότι κάθε ταξινόμηση των κρατικών
δαπανών μας αποκαλύπτει τί είδους «ανάγκες» υποχρεώνουν το
κράτος να προχωρήσει σ’ αυτές τις δαπάνες κι’ επίσης μας λέει
μερικά πράγματα για τί είδους αποτελέσματα θα φέρουν (οι δα
πάνες κΤ οι περικοπές τους)7. Εκείνο, όμως, που οποιαδήποτε τα
ξινόμηση δεν αποκαλύπτει είναι, 1) η πραγματική ικανότητα του

Παιδότοπος
παιδικός σταθμός
νηπιαγωγείο
"Ενας χώ ρος στήν αποκλειστική διάθεση τών παι
διών. ΟΙ άνάγκες τού παιδιού γιά έπικοινωνία, παιδα
γωγικό παιχνίδι, δημιουργική συλλογική δραστηριό
τητα, άντιμετωπίζονται μέ τήν άγάπη, τή ζεστασιά
καί μέ ξεχωριστή εύθύνη άπό άνθρώπους ειδικούς.
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κράτους να εκπληρώσει τελικά τις «ανάγκες» για τις οποίες προ
βαίνει σ’ αυτές τις δαπάνες και 2) ο συγκεκριμένος τρόπος με τον
οποίο το κράτος θα κάνει τις δαπάνες να «δουλέψουν». Για μια τέ 
τοια ολοκληρωμένη απάντηση πρέπει κανείς να εξετάσει τις πο
λιτικές μορφές και διαμεσολαβήσεις που θα χρειαστεί η εφαρμο
γή των δημοσίων δαπανών. 'Οπως είναι η ταξική πάλη που δίνει
περιεχόμενο και μορφή στην πολιτική διατύπωση των «πιέσεων»
που δέχεται το κράτος, άλλο τόσο η ταξική πάλη θα καθορίσει —αλλά και συνάμα θα επηρεαστεί από τα όρια και τα αποτελέσματα
της εφαρμογής των δημοσίων δαπανών- αυτά με τη σειρά τους
θα καθορίσουν, μαζί με άλλους παράγοντες, το υπόδειγμα των
ταξικών σχέσεων.
Έ τσι καταλαβαίνουμε ότι, στη περίπτωση της περικοπής των
δημοσίων δαπανών, το κράτος προσπαθεί να εξομαλύνει τη δια
δικασία της συσσώρευσης, αποκαθιστώντας σε ψηλότερα επίπε
δα τα ποσοστά του κέρδους, κι αυτό να το πετύχει με το ν’ αυξή
σει το ρυθμό της εκμετάλλευσης και να εξαλείψει τις λιγότερο α
ποδοτικές χρήσεις ορισμένων μονάδων κεφαλαίου. Αλλά η πο
ρεία προς αυτές τις αλλαγές συνεπάγεται τη μεταμόρφωση των
κοινωνικών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα- αλλαγές π.χ. στην οργα
νική διάρθρωση και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πολιτι
κά κόμματα, αλλαγές στις σχέσεις ανάμεσα στις εργατικές ενώ
σεις και την κρατική μηχανή, αλλαγές στις σχέσεις στο τόπο πα
ραγωγής κλπ. Τα όρια κι η τελική μορφή όλων αυτών θα καθορι
στούν από τα αποτελέσματα της ταξικής πάλης. Δηλ. μπορούμε
να καταλήξουμε στο ότι τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής
πολιτικής του κράτους δεν είναι μόνο μιά παθητική αντανάκλαση
της προηγούμενης ισορροπίας των ταξικών σχέσεων, αλλά καθο
ρίζονται από την έκβαση της πάλης, όπου οι δημόσιες δαπάνες
δεν θ’ αποτελέσουν παρά μια από τις αντιπαρατασσόμενες δυνά
μεις.
Ας έρθουμε, όμως, μετά απ’ αυτόν το θεωρητικό γύρο, πάλι,
στη βρετανική σκηνή.

ΤΟ ΠΛΕΧΤΟ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΥ

ΠΛΕΚΤΑ
ΑΝΔΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

Εύτυχία Ίγνατιάδου
ΣΤΑΔΙΟΥ 48 (ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΤΟΑ)
ΤΗΛ. 32.11.374

β. Οι περικοπές των δημοσίων δαπανών στη Βρετανία
Αν κοιτάξει κανείς τους πίνακες που παρουσιάζουν τη σύνθε
ση και τα ποσά των δημοσίων δαπανών(Οδε, 1980,σσ.13-15) θα
παρατηρήσει ότι α) το ποσό των δαπανών της τοπικής αυτοδιοί
κησης μειώνεται σε σχέση με το ποσό των δαπανών της κεντρι
κής κυβέρνησης, β) οι προϋπολογισμοί για τις ετήσιες συνολικές
δημόσιες δαπάνες ώς το 1983-4 (σε τιμές του 1979) φανερώνουν
μία πτωτική τάση και γ) τα κονδύλια γιά διάφορες κατηγορίες δα
πανών δεν ακολουθούν το ίδιο πρότυπο. Πιο ειδικά, ενώ οι δαπά
νες για την άμυνα, την αστυνομία, τη δικαιοσύνη και την υγεία
προβλέπεται ν’ αυξηθούν, ρι δαπάνες στους τομείς της εξωτερι- *
κής βοήθειας, της βιομηχανίας, του οδικού δίκτυου και μεταφο
ρών, της κατοικίας και της εκπαίδευσης και τεχνών θα μειωθούν.
Αυτό μας δείχνει ότι, εκτός από τη γενική προβλεπόμενη μείωση
των δημοσίων δαπανών, θα υπάρξει, ταυτόχρονα, και μια ανα
διάρθρωση στη σύνθεσή-τους. Σύμφωνα με τον Gamble (1980 6.
17): «το κράτος διπλώνεται σε μερικούς τομείς και ξετυλίγεται σ’
άλλους». Για να κατανοήσουμε το χαρακτήρα των περικοπών ας
κοιτάξουμε μερικά ειδικά μέτρα που θα εφαρμόσει η Συντηρητική
κυβέρνηση: τα βοηθήματα στις οικογένειες των απεργών μειώ
νονται κατά 12 λίρες την εβδομάδα, τα βραχύχρονα βοηθήματα
στους αρρώστους, αναπήρους κι ανέργους αυξάνονται σημαντι
κά λιγότερο απ’ ότι ο πληθωρισμός και από τον επόμενο χρόνο
θα φορολογούνται' οι αυξήσεις στα παιδικά βοηθήματα αναβάλ
λονται κλπ. (Gough, 1980, σσ.8,9). Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η μια
πλευρά της Συντηρητικής πολιτικής είναι το χτύπημα κι’ η απο
διοργάνωση των αμυντικών κατακτήσεων της εργατικής τάξης
χωρίς, όμως, αυτό να συνδυάζεται ενεργά με μία συντονισμένη
ταχτική για την άμεση αναδιάρθρωση του κεφαλαίου7 αλλά μόνο
με μία έμμεση(αλλά μαζική) προπαγανδιστική καμπάνια με αντι
δραστικό ιδεολογικό περιεχόμενο γύρω από τον πληθωρισμό,
την παραγωγικότητα, τις «αδικαιολόγητες» κι «υπέρμετρες» χρη
ματικές απαιτήσεις κλπ. Επίσης, ας τονίσουμε ότι η αναδιάρθρω
ση του κεφαλαίου δεν περιορίζεται στο οικονομικό πεδίο. Όπως
η κρίση του κεφαλαίου έχει οικονομικές, πολιτικές, ιδεολογικές
και κοινωνικές διαστάσεις, άλλο τόσο κι’ η αναδιάρθρωσή-του εί
ναι μια πολύπλοκη και πολύπλευρη διαδικασία (Mc Donnell, 1978,
σ.38).
Πώς αντέδρασε η «ευρεία αριστερά» σ’ αυτές τις περικοπές; Η
βασική, άμεση και σχεδόν γενική αντίδραση ήταν αγώνες (χλια
ροί και κατακερματισμένοι) ενάντια στις περικοπές με τέτοιο, ό
μως, περιεχόμενο που νόμιζε κανένας ότι επρόκειτο για κάποιο
σοσιαλιστικό κράτος που οι Συντηρητικοί είχαν βαλθεί να κατε
δαφίσουν. Δεν υπήρξαν παρά ελάχιστες προσπάθειες να δείξουν
ότι η πάλη ενάντια στις περικοπές δεν έχει αναγκαστικά προο
δευτικό χαρακτήρα π.χ. οι αγώνες για περισσότερες, καλύτερα ε
πανδρωμένες και πλουσιότερα χρηματοδοτούμενες κοινωνικές
υπηρεσίες δεν αρκούν χωρίς ταυτόχρονα να χτυπηθεί η ιδεολο
γία που περιβάλει την ουσία και τη δομή αυτών των υπηρεσιών
(Leonard, 1979, σσ.12,13' Foley, 1978, σσ. 230, 231' Gough,
1980,σ. 12' CSE, 1980, σ.13' London Edimburgh Weekend Return
Group, 1979).
ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ότι οι σκέψεις που διατυπώθηκαν σ’ αυτό το άρ
θρο φώτισαν αρκετές πλευρές των βρετανικών αντιφάσεων που
δίχως άλλο κυοφορούν συνέπειες για το μέλλον.

Π.χ. η συντηρητική πολιτική προσπαθεί περισσότερο να υπερφαλαγγίσει
τη δύναμη των εργατικών συνδικάτων παρά να την σπάσει άμεσα και
δυναμικά1
4.
3
2
5. Το Δεκέμβριο του 1976 και τον Ιούλιο του 1977 ο τωρινός Υ
πουργός των Οικονομικών, που ήταν τότε στην αντιπολίτευση, χαιρέτιζε
την υιοθεσία, από την Εργατιιοή Κυβέρνηση, των Συντηρητικών απόψεων
σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες, την προσφορά του χρήματος και τον
κρατικό δανεισμό, αλλά τόνιζε ότι αυτό οφειλόταν στις πιέσεις του Διε
θνούς Νομισματικού Ταμείου. Όπως πετυχημένα γράφει ο Gamble (1980,
σ. 14): «Η Θάτσερ κηρύσει ανοιχτά όσα η περασμένη εργατική κυβέρνηση
εφάρμοζε στην πράξη (χωρίς βέβαια να το βροντοφωνάζει)».
6. Για άλλες ταξινομήσεις κοίτα Gough, (1972,σσ.70-74 και 1980, σ.9) κι
O’Connor (1973).

7. Παραλείπουμε μια συζήτηση για τον αντιφατικό χαραχτήρα ορισμένων
κρατικών δαπανών καθώς και για τη διάκριση μεταξύ παραγωγικών και μη
παραγωγικών δαπανών. Πάνω σ’ αυτά κοίτα Mc Donnell (1978,σ.44), Leo
nard (1979, σσ.8,11), Gough(1972, σσ.82,83 και 1979, σσ.11-15) και Yafle
(1972).
8. Εκτός, βέβαια, αν θεωρήσει κανείς την καταστροφή μονάδων κεφαλαίου
σαν θετική συνεισφορά στη γενική αναδιάρθρωσή-του. Είναι ενδεικτικό το
ότι η στενοκέφαλη εφαρμογή του μονεταρισμού κι’ η απουσία θετικής βοή
θειας έχουν δυσαρεστήσει πολλούς βιομηχάνους σε σημείο που άρχισαν
να καταφέρονται ενάντια στην κυβέρνηση παρόλο που ανοιχτοχέρα είχαν
προσφέρει στην προεκλογική καμπάνια του Συντηρητικού κόμματος.
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Μάνος Χατζηδάκις

Ευχαριστίες στην Έλενα Στριγγάρη-Δημητροπούλου για λεκτικές και
συντακτικές διορθώσεις.

1. Είναι χαρακτηριστικό το πώς η δεξιά επιχειρηματολογία πηδάει από τις
έννοιες του ατομικού συμφέροντος του ιδιώτη, του πολίτη, του φορολογού
μενου,στην έννοια του έθνους, όπου όλοι είναι ισότιμοι και στην έννοια του
ουδέτερου κράτους, όπου απέναντί-του πάλι όλοι ίσοι είναι. Έτσι υποτίθε
ται ότι οι ταξικές αντιθέσεις εξαφανίζονται και το κεφάλαιο συνεχίζει να εξουσιάζει(βλέπε επίσης Jessop, 1977,σ.368).
2. Όπως αναφέρει ο Roseveare (1969,σ.187) «Η βικτωριανή παράδοση για
τον προϋπολογισμό σχηματίστηκε από δυο βασικές ιδέες που κυριαρχού
σαν στην Αγγλία των αρχών του 19ου αιώνα —■την εξάλειψη ή μείωση του
δημόσιου χρέους και την επίτευξη και διατήρηση του ελεύθερου εμπορίου.
Βέβαια κι’ άλλοι παράγοντες έπαιξαν το ρόλο-τους. Η αποφασιστική εφαρ
μογή στα οικονομικά του κράτους των ατομικών ηθικών αξιών, όπως η λιτό
τητα και η φειδώ'οι κλασικές αρχές ότι το χρήμα καρποφορεί καλύτερα
στις τσέπες των ανθρώπων κι’ ότι ρι δημόσιες δαπάνες δεν είναι τίποτε
άλλο παρά ένα υποκατάστατο που αποθαρρύνει την ιδιωτική πρωτοβου
λία, είναι από τουο πιο χαρα κτηριστικους».
3. Δεν ισχυριζόμαστε βέβαια ότι το Συντηρητικό κόμμα με γραμμικό τρόπο
πάντοτε πρέσβευε κι εφάρμοζε με συνέπεια την ίδια αμετάλλαχτη πολιτι
κή. Για μια κάπως διαφορετική άποψη κοίτα Gamble, 1980, σσ 15-17.
4. Παρόλο που η επίθεση είναι πολυμετωπική — με την έννοια ότι εκδηλώ
νεται σ’ όλο το φάσμα της κοινωνικής κι οικονομικής ζωής — δεν είναι α
ναγκαστικά πάντοτε μετωπική με την έννοια της σύγκρουσης κατά μέτωπο.

Τα σχόλια του Τρίτου

Εξάντας
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επισημαίνουμε
Η κρίση του βιβλίου
και η έλλειψη του κριτηρίου
Η εβδομαδιαία εκπομπή του ενός τετάρτου για τα βιβλία πε
ρικόπηκε, ενώ η συχνή εμφάνιση στην τηλεοπτική οθόνη δια
φόρων κυρίων και κυριών — ενίοτε ασχέτων με τα γράμμα
τα — συμπληρώνει την υποβάθμιση του κρατικού ενδιαφέρον
τος για τη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών εκδόσεων.
Από την άλλη μεριά, με την ευκαιρία της Ένατης Πανελλήνιας
Έκθεσης του Βιβλίου στο Ζάππειο, η Ομοσπονδία ΕκδοτώνΒιβλιοπωλών παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δια
κίνησης και προστασίας του βιβλίου.
Η επισήμανση αυτών των δύο αντίρροπων τάσεων γίνεται ε
δώ με την πρόθεση να διαγραφούν, σε γενικές γραμμές, τα δει
νά που φοβόμαστε πως περιμένουν ακόμα το ελληνικό βιβλίο.
Γιατί, δυστυχώς, τα συναρτημένα με τη βελτίωσή-του προβλή
ματα δεν ανάγονται στη δικαιοδοσία της μιας από τις δύο
πλευρές μόνο, ούτε είναι δυνατό, να επιλυθούν ουσιαστικά,έξω
από τα πλαίσια μιας αρμονικής μεταξύ-τους συνεργασίας. Το
κύκλωμα επιλογή - παραγωγή - διάθεση πρέπει αδιάκοπα να
λειτουργεί, ως προς τα δύο πρώτα σκέλη-του, με γνώμονα μιαν
υποθετικά αναπτυγμένη αντίληψη του αναγνωστικού κοινού,
ενώ, παράλληλα, η αντίληψη αυτή πρέπει να καλλιεργείται συ
στηματικά και υπεύθυνα, σαν να μην έχει κινηθεί ποτέ πέρα α
πό τα όρια του βαθμού μηδέν. Η ευθύνη στο σημείο αυτό ανή
κει εξίσου και στους εκδοτικούς και στους αρμόδιους κρατι
κούς φορείς: από την ποιότητα των επιλογών και το βαθμό της
συνεργασίας-τους εξαρτάται άρρηκτα η προοπτική διαμόρφω
σης ενός υψηλού αναγνωστικού κριτηρίου, που είναι χ ρ η μ ά 
τ ω ν π ά ν τ ω ν (και του γραπτού λόγου) μ έ τ ρ ο ν. Διαφορετι
κά, τα πάντα επ’ άπειρον θα χτίζονται στην άμμο, έστω και με
καλοϋπολογισμένα σχέδια, ή με λίγα ακριβά πετράδια...

Καθυστερημένα αλλά ωραία,
τα στιγμιότυπα από τη δίκη τον
περασμένο μήνα των δημοκρα
τών της Θεσσαλονίκης για την
αντι-διαδήλωση στις χουντικές
προκλήσεις της περασμένης χρο
νιάς. Η κατηγορία στηρίχθηκε
κυρίως σε καταθέσεις των ανδρών των ΜΑΤ που πρωταγωνί
στησαν, άλλωστε, στα γεγονότα.
Στη διάρκεια των καταθέσεων,
όλοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι
τα ΜΑΤ είναι σώμα καταστολής
που διακρίνεται για τη βιαιότητάτου, υπέστησαν αδυσώπητο
πλήγμα.
Έτσι, από ένα μάρτυρα μάθα
με ότι φοβήθηκε και αισθάνθηκε
απειλή από ένα..άγριοκοίταγμα
ενός διαδηλωτή. Μετά τον «ευαί
σθητο» αυτόν αστυφύλακα πα
ρουσιάστηκε ένας άλλος, με
γνώρισμά-του την σπάνια αίσθη
ση του χιούμορ. Απομαγνητοφω
νούμε το διάλογο:
Συνήγορος: Ξέρατε ότι δίπλα στα
Ηλίσια γινόταν εκδήλωση της
Ελληνικής Αμνηστείας (σ.σ. των
χουντικών δηλαδή).
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Μάρτυρας: Όχι.
Συνήγορος: Τ ό τε στην
κατάθεσή-σας γιατί το γράφετε;
Μάρτυρας: Δεν ξέρω.
Συνήγορος: Δεν ξέρεις γράμμα
τα;
Μάρτυρας: Όχι.
Συνήγορος: Ποιες οι γραμματικές-σου γνώσεις;
Μάρτυρας: Απόφοιτος γυμνα
σίου!...
Τέλος, ένας άλλος μάρτυρας έ
δωσε νέες διαστάσεις στη χρήση
της γλώσσας. Συγκεκριμένα, σε.
ερώτηση του συνηγόρου, γιατί
γράφει στην κατάθεσή-του ότι οι
διαδηλωτές πετούσαν τούβλα, ε
νώ τώρα αναφέρεται σε ένα τού
βλο, η απάντηση ήταν η εξής:
«Στον ανακριτή μιλάμε στον πλη
θυντικό!»..
Μετά απ’ όλα αυτά, εμείς δη
λώνουμε πώς αναμένουμε με α
γωνία νέες δίκες, νέες παρουσίες
των μαρτύρων των ΜΑΤ, που τό
σα έχουν να προσφέρουν σε ευαι
σθησία, χιούμορ και γλωσσοπλασία πρός αποστόμωση των
τιμητών-τους.

ε ιδ ή σ ε ις
• Ένα σημαντικό
νεωτερισμό υιοθετεί η 9η
Πανελλήνια έκθεση βιβλίου, που
πραγματοποιείται από 28
Νοεμβρίου ώς 7 Δεκεμβρίου στο
Ζάππειο Μέγαρο: πρόκειται για
το διαγωνισμό «Τέχνη και
Τεχνική του Βιβλίου», που
αποσκοπεί στην επιλογή και
βράβευση, των καλύτερων, από
τυπογραφική άποψη, ελληνικών
βιβλίων παραγωγής 1980.
• Στις 21 Νοεμβρίου έγιναν
στην Κέρκυρα τα εγκαίνια της
έκθεσης χαρακτικών έργων του
Ν. Χατζηκυριάκου - Γκίκα από
τη συλλογή του «Μορφωτικού
Ιδρύματος της Εθνικής
Τραπέζης, καθώς καί άλλων
έργων (λιθογραφίες,
χαλκογραφίες, μετάλλια), που
παραχώρησε ο ζωγράφος ειδικά
για το σκοπό αυτό. Την ίδια

μέρα, ο ιστορικός Νίκος
Πετσάλης - Διομήδης και η
ιστορικός της τέχνης και
τεχνοκρίτης κ. Ντόρα
Ηλιοπούλου - Ρογκάν μίλησαν
για το έργο του Ν.
Χατζηκυριάκου Γκίκα. Η
έκθεση στεγάστηκε στην
αναστηλωμένη οικία του
μεγάλου εθνικού ευεργέτη
Φλαγγίνη.
• Στις 25 Νοέμβρη 1980 ο
Υπουργός Παιδείας της Κύπρου
εγκαινίασε στην Λευκωσία την
Κρατική Συλλογή Σύγχρονης
Τέχνης.
Για την οργάνωση του πρώτου
αυτού τμήματος της Κρατικής
Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης
της Κύπρου, όπου εκθέτονται 86
έργα 55 Κυπρίων καλλιτεχνών
εργάστηκε 18 μήνες ο
Σύμβουλός του Υπουργείου
Παιδείας για τα Εικαστικά
Έλληνας τεχνοκρίτης
Αλέξανδρος Ξύδης.
• Στήν Αυστραλία, ή έλληνική
παροικία είχε καταφέρει νά
εισαγάγει τή Νεοελληνική στό
Πανεπιστήμιο τού Μάνας,
πληρώνοντας ένα σοβαρό ποσό.
Στό τμήμα φοιτούν 220 φοιτητές
καί ό άριθμός αυξάνεται κάθε
χρόνο. Γιά άγνωστους, όμως,
λόγους οί τοπικές άρχές
άποφάσισαν νά «κόψουν» τή
γλώσσα μας άπό τό πρόγραμμα.
Ή Διαυστραλιανή
Έλληνοαυστραλιανή Φοιτητική
Έπιτρόπή έχει ξεκινήσει έντονο
άγώνα κατά αύτής τής άπόφασης

γιά νά πάψει νά περιφρονεΐται
συστηματικά ή γλώσσα καί οί
παραδόσεις τής έλληνικής
κοινότητας στήν Αυστραλία.
Δέν θά μπορούσαν άραγε τά
'Υπουργεία Εξωτερικών,
Παιδείας καί Πολιτισμού νά
κάνουν ένα έντονο διάβημα στήν
έδώ αυστραλιανή πρεσβεία γιά
νά ένισχύσουν τό σωστό αύτό
άγώνα;
• Η «Κινηματογραφική
Λέσχη Πειραιά» προγραμματίζει
για τη φετινή περίοδο (1980 1981) τους εξής κύκλους
προβολών: α) τέσσερεις ταινίες
του Ζαν Λυκ Γκοντάρ, β) δυο
ταινίες με θέμα το οικολογικό
πρόβλημα («Ουζάλα» του
Κουροσάβα και «Τράφικ» του
Ζακ Τατί) και γ) μια αναδρομή
στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, με
τις ταινίες «Εκπομπή», «Μέρες
του ’36» και «Κυνηγοί».
• Ί ο «Ιταλικό Μορφωτικό
Ινστιτούτο Αθηνών» οργανώνει
από 4 -8 Δεκεμβρίου μια
περιοδία με συναυλίες του
συγκροτήματος Cameristi
Lombardi. Το συγκρότημα
αποτελείται από 14 μέλη,
διευθύνεται από τον Mario
Conter και έχει σαν σολίστ τον
Bruno Cavallo, που είναι τό
πρώτο φλάουτο της Σκάλας.
• Από τις 26 Νοεμβρίου
λειτουργεί στη Γκαλερί «Αργώ»
η έκθεση χαρακτικής των Γ.
Βαρλάμου, Κ. Γραμματόπουλου,
Τ. Κάνθου, Βάσως Κατράκη και
Α. Τάσσου. Στην έκθεση θα
υπάρχουν επίσης έργα σε
μεταξοτυπίες ή λιθογραφίες των
Σπ. Βασιλείου, Μ.
Εγγονόπουλου, Χρ. Καρά, Κ.
Μαλάμου και Π. ,Τέτση.
• Στην αίθουσα «Συλλογή»
λειτουργεί η αναδρομική έκθεση
της ζωγράφου Κατερίνας
Χαριάτη - Σισμάνη, με τίτλο «53
χρόνια ζωγραφική». Η έκθεση

θα διαρκέσει ώς το Σάββατο, 6
Δεκεμβρίου.
• Εγκαινιάστηκε η ομαδική
έκθεση ζωγραφικής,
κατασκευών, χώρου από την

’Α νανέω σ η καί Νοθεία στην Ποίηση
r

«Ομάδα Τέχνης 47». Σε αυτή
συμμετέχουν οι Β. Δημητρέας,
Μ. Κόκκινου, Β. Κυριακή και
Ασπ. Στασινοπούλου.
• Η «Ελληνική Μαθηματική
Εταιρεία», θέλοντας να συμβάλει στην ανάπτυξη των εφαρμο
σμένων επιστημών στην Ελλά
δα, αποφάσισε την πραγματο
ποίηση επιμορφωτικού σεμινα
ρίου σε θέματα επιχειρησιακής
έρευνας, ηλεκτρονικών υπολογι
στών και οικονομίας. Για όσους
ενδιαφέρονται, πληροφορίες στο
τηλέφωνο 36.17.784.
• Στο «Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Ελευσίνας» έγιναν τα
εγκαίνια της αναδρομικής
έκθεσης χαρακτικής του Βάλια
Σεμερτζίδη. Η έκθεση θα
διαρκέσει μέχρι 12 Δεκεμβρίου.
• Από τους «εξτρεμιστές της
Γεωπονικής» συνεχίζεται η έκ
δοση της «Προεξοχής», με την
οποία προσπαθούν να εκφράσουν τους προβληματισμούς και
τις αναζητήσεις-τους, χωρίς να
διεκδικούν για τον εαυτό-τους
το μονοπώλιο της σοφίας.
• Ιδρύθηκε και λειτουργεί
στο Κολωνάκι, Υψηλάντου 35,

Κέντρο Αϊτινής Τέχνης, με τους
γνωστότερους ζωγράφους και
καλλιτέχνες της Αϊτής.
• Κυκλοφόρησε το 2ο τεύχος
του 1980 της «Επιθεώρησης των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» με
αξιοσημείωτο περιεχόμενο.
Ανάμεσα σε άλλα, άρθρο της
Δανάης Μυλωνάκη για την
«Εθνική Κυριαρχία και την
Κοινή Αγροτική Πολιτική» και
μελέτη του Νίκου Φραγκάκη για
τις σχέσεις της Κοινότητας με
την Ανατολική Ευρώπη.
• Στο βιβλιοπωλείο
«Gazette» εκτίθενται δεκατρείς
ζωγραφιές του Χρόνη
Μπότσογλου, που σχολιάζουν
κείμενα του Περικλή Κοροβέση
από το βιβλίο «Περιγραφή».
• Κυκλοφόρησε το 16ο
τεύχος του περιοδικού
«Επίκεντρα». Στο τεύχος αυτό
περιλαμβάνεται ένα αφιέρωμα
για την «οικονομία της
αγοράς», καθώς και επίκαιρες
άναλύσεις για τα γεγονότα στην
Πολωνία, την επανένταξη στο
ΝΑΤΟ, το τουρκικό
πραξικόπημα και τις πρόσφατες
γερμανικές εκλογές.

*
Δέν ωφελεί νά κρύβεται πίσω α
πό τή σημαία τού άνθρωπισμού
καί τής διαμαρτυρίας, ή έκζήτηση, δταν άπουσιάζει ή έμπνευση
καί τό ταλέντο γιά νά γίνει σεβα
στή μιά πραγματικότητα πού άπό
μόνη της μοιάζει άκατανόητή, άπάνθρωπη, φανταστική... Τό βά
σανο καί ή άγωνία τού ποιητή βρί
σκεται στήν προσπάθειά του νά
ταυτιστεί μέ τά γεγονότα. Μέσα
στά γεγονότα, μέ τήν ποιητική
^ιά ύπόστασή τους ύπάρχουν τά
προσωπικά όράματα, οί φαντα
σιώσεις τά σύμβολα καί ή μετα
φυσική άγωνία. ’Εκείνο πού μέ
κανένα τρόπο δέν μπορεί νά εύδοκιμήσει είναι ή ύψηλή «διανόηση»
καί ή άμπελοφιλοσοφία.
θεΐ. Καί σοβαρά, όχι σάν μερι
κούς άλλους πού έμφανίζονται
σήμερα ώς άντιστασιακοί. Παίρ
νει, λοιπόν, μιά έπιστολή κάποιου
Στρατηγού Καραγιάννη καί τήν
παράδίδει στόν έν Παρισίοις εύρισκόμενο Μητσοτάκη. Ή έπιστο
λή...«ώσπου νά φθάσει στόν
προορισμό της είχε κρυφτεί στό
στηθόδεσμο κόρης ’Ενωμοτάρ

Ό ’Ά γνω σ το ς
Α ρ χη γό ς
Γνωρίζετε τόν κ. Γεώργιο Κουμαντάκη; ”Αν όχι, έχετε μεσάνυ
χτα άπό πολιτική. Γιατί πρόκει
ται γιά τόν έμπνευστή καί άρχηγό
τού ΦΙΔΗΚ (Φιλελευθέρου Δημο
κρατικού Κινήματος).
«Όραματιστής τού Μεγάλου
Βενιζέλου» στρέφεται έναντίον ό
λου τού πολιτικού κόσμου καί
μάς προτείνει τό ρηξικέλευθο καί
έμπεριστατωμένο πρόγραμμά του
μέ τρεις λέξεις: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Ι
ΣΟΤΗΤΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ». Ούτε
λίγο, ούτε πολύ!
Διαπιστώνει παρα κάτω ότι
«...ήταν μοιραίο νά φθάσουμε
στήν 21η ’Απριλίου - τήν όποίαν
κατ’ άρχήν όλος σχεδόν ό λαός
δέχθηκε μέ άνακούφιση καί έλπίδα...». ’Εξάλλου καί οί ίδιοι οί

Χρειάζεται άληθινή ποιητική
πνοή γιά νά μεταφέρει κανείς τό
παράλογο τής έποχής μας στόν
ποιητικό χώρο μέ άπλά μέσα. Ή
Σολωμική άλήθεια είναι πικρή γιά
όσους άδυνατοϋν νά μετουσιώσουν τό βίωμα σέ τέχνη καί νά
δώσουν ποιητική διάσταση σέ λέ
ξεις όπως: κύμα, έρωτας, άνοιξη,
άστέρι, πουλί. «Οί έλεύθεροι πολιορκημένοι» πού γράφτηκαν
πρίν άπό 150 περίπου χρόνια είναι
ένα ύποδειγματικό σύγχρονο ποί
ημα πού «έκφράζει τό νόημα, ώσάν ένας αύτοΰπαρκτος κόσμος
μαθηματικά βαθμολογημένος,
πλούσιος καί βαθύς».
Σήμερα άκόμη καί οί πιό φανα
τικοί υπερρεαλιστές αισθάνονται
τήν άνάγκη τής καθαρής καί ά' βιαστής όμιλίας. Ή δικαιολογία
δτι τό παράλογο του καιρού μας
μόνο μέ παράλογη έκφραση μπο
ρεί νά άποτυπωθεΐ, δέν άνήκει
στό γνήσιο ποιητή πού ξέρει νά
έκφράζει μέ ποιητικά μέσα τήν
όργή καί τόν άπελπισμό του.

κρυμμένοι δικτάτορες «...μισούν
τήν κατάσταση αύτή, άλλά τήν έπιβάλλουν καί τήν ύπηρετούν έκ
λόγων σοβαρής άνάγκης».
Παρ’ όλα, όμως, αύτά ό Κουμαντάκης άποφασίζει νά άντιστα-

χου τής Χωροφυλακής, μετά τού
όποιου, σύν τής κόρης του (sic),
μετέβημεν εις τό Λονδίνον καί ά
πό έκεΐ στό Παρίσι». "Οπως
στούς τρεις σωματοφύλακες!
Μετά τήν μεταπολίτευση, αφού
μέ αύταπάρνηση προσπαθεί νά ένώσει τούς κεντρώους...ύπό τήν
ήγεσία του, άγανακτεϊ καί πολι
τεύεται τελικώς μέ τόν Γαρουφαλιά. Τό φούμο, βέβαια, πάει σύν
νεφο. ’Από ντροπή, όμως, τίποτα
ό άρχηγός μας. Καί σοΰ περιφέρε
ται καί σοΰ όμιλεϊ δημοσίως, καί
σοΰ έκδίδει διαφημιστικό φυλλά

τοΰ Σπύρου Κατσίμη
Ή ποίηση δικαιώνεται όταν α
ποτελεί προέκταση ζωής, μετάγ
γιση αίματος καί συμμετοχή σ’ έ
να κόσμο πού ή ποιητική του
διάρκεια δέν φτιάχνεται μέ άσύνδετες λέξεις, κομματιασμένες
φράσεις καί άναρθρες κραυγές.
Ή νοθεία πού έπιχειρεΐται σήμερα
στόν ποιητικό λόγο μέ τό πρόσχη
μα τής άνανέωσης, άποκαλύπτεται πολύ εύκολα στίς δεκάδες
ποιητικές συλλογές πού συσσω
ρεύονται στά δημοσιογραφικά
γραφεία. Τό συμπέρασμα είναι ό
τι τό άβασάνιστο άράδιασμα λέ
ξεων θεωρείται ποίηση, άρκεί νά
ύπάρχουν ή άμφισβήτηση καί ή
διαμαρτυρία. Ή πρωτοτυπία συνίσταται στό διαφορετικό άπό
τούς άλλους βαθμό τής σύγχυσης
καί τής παρανόησης.
*
Μέσα σέ μηχανισμούς πού τήν
τυποποιούν καί τήν προβάλλουν
σάν βιομηχανικό καταναλωτικό
άγαθό, ή ποίηση άσφυκτιά καί οί
ποιητές έντάσσονται συλλήβδην
σ’ ένα κλίμα μόδας, όπου κάλλιστα εισχωρούν οί άριβίστες καί
οί ματαιόδοξοι. Οί άξιόλογοι νέοι
ποιητές πού μέ συνέπεια διαμορ
φώνουν τόν προσωπικό τους λόγο
— συντελώντας γενικότερα καί
στή διαμόρφωση τής γλώσσας —
έμπλέκονται κάποτε στά δίχτυα
ένός κυκλώματος καί άθελά τους
παίρνουν τή θέση τού κράχτη. "Ε
τσι άπέναντι στό κατεστημένο
τών μεγάλων ύψώνεται ένα θλιβε
ρότερο κατεστημένο νέων άνυποψίβστων άνθρώπων πού δέν έχουν
καμιά σχέση μέ τά συμφέροντα
τών έκδοτικών οίκων καί τίς κα
τασκευασμένες φίρμες. Ή προ
σπάθεια τού άκέραιου δημιουργού
φαντάζει ήρωϊκή.
διο καί σού φωτογραφίζεται μέ
τόν ενα καί μέ τόν άλλο. Κυρίως
φωτογραφίζεται. Μέ τόν Ντάβο
καί τόν ’Αρμπούζη, μέ τόν Μακά
ριο, μέ τόν Κυπριανού, μέ τόν Μη
τσοτάκη, μέ τόν Βαρδινογιάννη,
μέ τόν ύποπτέραρχο Σκουτέλη,
μέ τόν Παπαδόγγονα, μέ τόν
Μποκοβό, μέ τόν Σεραφείμ καί
τόν.,.Βάν Ντέρ Στούλ καί μέ "Α
ραβες Πρεσβευτές καί άλλους ών
ούκ έστι άριθμός.
Καί βέβαια, ή μανία αύτοπροβολής άποτελεΐ άδίκημα μόνο κα
τά τού καλού γούστου καί τής σο
βαρότητας τού δημοσίου βίου καί
έπομένως δέν διώκεται. ’Αλλά οί
υπουργοί,· οί ιεράρχες καί οί άξιωματικοί έν στολή τού κράτους τής
Δεξιάς τό βρίσκουν θεμιτό νά
βγάζουν άπερίσκεπτα φωτογρα
φίες μέ όποιον νά ’ναι. "Η μήπως
πρέπει νά άπελπιστούμε καί νά
τούς κατατάξουμε όριστικά στόν
εύθυμο κόσμο τού κ. Κουμαντάκη.
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κυκλοφορεί
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ
της Ντάρας Ηλιοπούλου - Ρογκάν
Αναδρομική Έκθεση του Α.
Αλεξανδράκη:

Ενας άλλος ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

• Μιά πολυτελής δίγλωσση έκδοση
άπαραίτητη σε κάθε βιβλιοθήκη
ΝΕΦΕΛΗ
Ιό λω νο ς 94, τηλ. 36.07.744

ΑΓΡΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΑΡΟΥΧΗ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
1934-1937
Συνοίβυόμ^να άπό τρεις υδατογραφίες
δεκαεννέα σχεδία τής ίδιας έιεοχής
καί τρεϊς
χαντομίμες - μπαλέτα

Στην Ηθνική Πινακοθήκη.
Στην αναδρομική έκθεση του Α.
Αλεξανδράκη κυριαρχεί η ορμή
και το ειλικρινές από μέρους του
δημιουργού δόσιμο στο εκάστοτε
θέμα και το ερέθισμά-του. Με
μιαν αναμφισβήτητα μεγάλη άνε
ση και κατοχή των εκφραστικών-του μέσων έχει απεικονί
σει ο καλλιτέχνης τον αγώνα στο
αλβανικό μέτωπο με όλες τις συνυφασμένες καταστάσεις και τα
βιώματα. Κατορθώνει έτσι να μη
διαβάζονται απλώς οι συνθέσειςτου, αλλά να νοιώθονται και να
βιώνονται πέρα για πέρα από τον
θεατή και να αποτελούν κάθε φο
ρά και μιαν ισχυρή σε ένταση εμ
πειρία.
Στα σχέδιά-του εκφράζεται ο
Αλεξανδράκης με ένα νεύρο και
με μια πνοή ενώ στα χαρακτικάτου αποκαλύπτει ένα τέλειο μετιέ. Πρόκειται, γενικά, για ένα
έργο που στο σύνολό-του αλλά
και στα επιμέρους προκαλεί την
αναγνώριση, το σεβασμό και την
εκτίμηση επειδή, ακριβώς, πέρα
από το μετιέ αποκαλύπτει έναν
δημιουργό που «λειτουργεί» με
ειλικρίνια και αυθεντικό πάθος.

Έκθεση του Α. Αιαμαντόπουλου (Β' μέρος).

ΕΚ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Α ΓΡΑ

Πλατεία Σταδίου 5, ’Αθήνα 501 — τηλ. 728.263
Διανομή στήν ’Αθήνα : τηλ. 32.45.332
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Στην γκαλερί «ΩΡΑ» μπορού
με να δούμε το Β' μέρος της απο
καλυπτικής έκθεσης του Δ. Διαμαντόπουλου, όπου μας συνε
παίρνει μέσα από τα έργα που
παρουσιάζονται τώρα, όσο και
το πρώτο μέρος που είδαμε τις
προάλλες. Υπάρχει, εδώ, μια α
ναμφισβήτητη δύναμη και μια
μεγαλόπνοη έκφραση που περνά
ει στο θεατή όχι μόνο σα μνήμη
αλλά και σα βίωμα.
Σε εκείνες τις συνθέσεις που α
πεικονίζονται δυο ανδρικές μορ
φές να συζητούν αναμεταξύτους, η συνομιλία-τους αν και
«σιωπηλή» προβάλλει μέσα από
το χρωστήρα του καλλιτέχνη ε
ξαιρετικά ζωντανή και εύγλωττη.
Η «Οικογένεια» δείχνει αρχέτυ
πο του θεσμού και συνάμα απο
τελεί μιαν όσο γίνεται πιο άμεση
ομαδική παρουσία. Η «Αραπίνα» με τον σκούρο προπλασμό
κα ι τον, σε αντίθεση με
αυτόν,χρωματικό τόνο της φού
στας ολοκληρώνεται ευρηματικά
μέσα από την παρουσία ή μάλλον
τη στάση του μωρού. Στο έργο
«Τα μωρά» τα τελευταία προ
βάλλουν ιδιοματικά πάνω στο σιδεροκρέββατο μπροστά σε ένα
ροζ και μαύρο φόντο. Παντού,
τέλος, εξακριβώνει κανείς, εδώ
ένα δυναμικό, πηγαίο και αυθεν
τικό ταλέντο και μιαν ανυπέρ
βλητη ποιότητα στην έκφραση,
όπως και στον τρόπο που ενορ
χηστρώνονται ακόμη και οι πιο
αντιθετικοί τόνοι σε μιαν ανυπέρ
βλητη αρμονία. Πρόκειται για
έργα στιβαρά και με μιαν αυθεν
τικότητα ποιητικά που έχουν γί
νει με μιαν αμέριστη ειλικρίνεια
και συνέπεια.

Μ. Κανδρεβιώτου
Γκαλερί «Πολύπλανο». Η πρό
σφατη δουλειά της Μ. Κανδρε
βιώτου αποκαλύπτει την προ
σπάθεια της καλλιτέχνιδας να α
νανεώσει την εικαστική-της έκ
φραση με επίκεντρο το ρούχο - ύ
φασμα που, εδώ στέκει πρόσχη
μα για πολλές σχηματικές ανα
ζητήσεις καθώς και για επαγωγι
κές εξερευνήσεις σε ό,τι αφορά
τη σύνθεση. Η τελευταία έχοντας
κερδίσει σε ωριμότητα και σε μέστωμα σε σύγκριση με την αμέ
σως προηγούμενη δουλειά της
καλλιτέχνιδας ενορχηστρώνεται
κυρίως μέσα από τα φωτισμένα
με χρυσό και ασήμι χρώματα.
Γενικά στην τωρινή δουλειά της
Κανδρεβιώτου υπάρχει μία κίνη
ση και μια ζωηράδα πολύ πιο έ
ντονη από ό,τι στην αμέσως
προηγούμενή-της.

A. Μπαχαριάν
Στην Γκαλερί «Ώρα». Η πρώ
τη μεγάλη ατομική έκθεση του Α.
Μπαχαριάν αποκαλύπτει μια
δουλειά που προβάλλει και υπογραμίζει τη μεγάλη ευαισθησία
του καλλιτέχνη. Με μιαν εξαιρε
τική άνεση ο Μπαχαριάν νοιώθει
μέσ’ από το χρώμα τη σύνθεσήτρυ και τη βιώνει ακόμη και μέσ'

Γ. Νικολαϊδης
Γκαλερί «Δεσμός». Ο αξιόλο
γος γλύπτης εκπλήσσει με τις α
ντιθέσεις που αποκαλύπτει σε
ό,τι αφορά την έμπνευσή-του και
τον τρόπο της έκφρασής-του. Ε
νώ μέσ’ από τον τρόπο με τον ο
ποίο δημιουργούσε μέχρι τώρα —
αντιπροσωπευτικά έργα του ο
ποίου συμπεριλαμβάνονται στον
Α' όροφο της αίθουσας — εξακο
λουθεί να πείθει για τον απόλυτα
προσωπικό τρόπο έκφρασης, το
αναμφισβήτητα έντονο ταλέντοτου και την ποιότητα του μετιέ
στα τελευταία δημιουργήματάτου.— τις ανθρώπινες φιγούρες
και ό,τι τις περιβάλλει — έμεσα
— στο χώρο της παροϋσίασήςτους — δείχνει ότι δεν έχει ακόμη
φτάσει στο στάδιο της ποθούμενης ωριμότητας. Έτσι δεν επι
κοινωνεί συνειρμικά με τον θεα
τή στο βαθμό που είχε επιδιώξει.
Στα γλυπτά του Α' ορόφου ο Νικολαίδης επιδεικνύει ένα τέλειο
μετιέ.

από τους πιο απειροελάχιστους
τόνους. Τοπίο, λογής λογής μέσ’
από όλες τις εποχές ..ιδωμένα,
δέντρα, βουνά, πλαγιές, και κοι
λάδες ζουν, το καθένα εδώ τη
δική-του ζωή, και όλα μαζί ενορ
χηστρώνονται σε ένα οργανικά
εννοημένο σύνολο. Υπάρχει μια
βαθειά ποιητικότητα στη δουλειά
αυτή του Μπαχαριάν.
των χρωμάτων καθώς και τους
συνδυασμούς των χρωμάτων. Τα
τελευταιά κερδίζουν σε διαφά
νεια και σε υποβολή στις ακουαρέλες όπου περιβάλλονται μιαν ι
διαίτερη υφή ενώ συνάμα προικί
ζουν τη σύνθεση με μια χαρακτη
ριστική ποίηση.

Χρόνης Μπότσογλου
Δεκατρείς εμπνευσμένες ζω
γραφιές για τα κείμενα του βι
βλίου του Π. Κοροβέση, «ΠΕΡΙ
ΓΡΑΦΗ» (Εκδ: Ιθάκη): πρόκει
ται για τέμπερες στις οποίες με
μιαν ιδιοματική «κινητικότητα»,
αμεσότητα και λιτότητα ο ζω
γράφος πιάνει, πλαισιώνει και
προβάλλει στην ουσία το νόημα
του κειμένου που τον έχει εμπνεύσει. Διακρίνουμε, ακόμη μιαν ευρηματικότητα στις ,εικονογρα-

Α. Πιερράκος
Γκαλερί: «Τρίτο Μάτι». Σε αυ
τήν ο καλλιτέχνης έχοντας ριζι
κά αναθεωρήσει την παλέτα-του
μέσ’ από εκρηκτικούς τόνους
του μπλε, του κόκκινου και του
κίτρινου ενορχηστρώνει τη σύνθέση μέσ’ απο τη «φορά»-τους, ε
νώ συνάμα υποβάλλει στο θεατή
όχι μόνον οπτικές, αλλά και ψυ
χικές εντυπώσεις.

Π. Πρέκας
Σ τη ν
τε λ ε υ τα ιά -το υ
δουλειά,στα πλοία που έχει απο
θανατίσει, ο Π. Πρέκας εντυπω
σιάζει το θεατή με τους διάφο
ρους συνδυασμούς και συζεύξεις

φικές λύσεις που έχουν δοθεί και
ιδιαιτέρα μια μεγάλη άνεση
στους χειρισμούς που υποβάλ
λουν συνειρμικά, αλλά πάντοτε
αποτελεσματικάτον θεατή. Το
έμβρυο στις διάφορες φάσεις, το
έμβρυο - νεκρή φύση, το ζωντανό
μωρό, η κούκλα προβάλλουν και
επικοινωνούν μαζί-μας και ποιη
τικά.
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TO POK - EN - ΡΟΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μύθοι και πραγματικότητα
«Ζούμε λοιπόν σε μια παρεξήγηση. Ti κρίμα!»
Από το «Όσα παίρνει ο άνεμος»

TOU

® °δωΡΠ Μανίκα

Σ τις εφηβικές και μετεφηβικές μέρες-μας, εμείς οι νεότεροι, είχαμε την τύχη να
δούμε τις σπουδαίες ξένες μουσικές κουλτούρες του αιώνα (το ροκ - εν - ρολ, τη.
τζαζ και τα μπλουζ) να αποκτούν, εδώ, όλο και πιο πολλούς φίλους και να κερδί
ζουν έδαφος που λέμε, κάτι μάλλον ασυνήθιστο για τα μέχρι τώρα ελληνικά δεδομέ
να και ήθη. Ομως, αυτή η — μ ή αγνοητέα — πραγματικότητα, δεν έχει μέχρι τώρα
δώσει τ ' αποτελέσματα που θα περίμενε κανείς και, μάλιστα, έχει δείξει ότι από δυο τρία καθοριστικά σημεία-της, μπορεί να γίνει το μπούμεραγκ που θα χτυπήσει (κι ί
σως επικίνδυνα) την ίδια την πραγματικότητα της ξένης μουσικής κουλτούρας στην
Ελλάδα. Ποια, λοιπόν, αποτελέσματα θα περίμενε κανείς και γιατί δεν ήρθαν; -4c τα
δούμε με τη σειρά.
Ένα πρώτο αποτέλεσμα της
παρακολούθησης ή και συμμετοχής-μας σ’ ένα χώρο έκφρα
σης που είναι προϊόν πολιτισμού
διάφορου από το δτκό-μας, θα
πρέπει να είναι η ανάγκη για άν
τληση και αφομοίωση ιδεών ή
και για μίμηση ακόμη. Θα έλεγα
δε, ότι όσο πιο απλή είναι αυτή η
έκφραση, τόσο περισσότερες α
ντιδράσεις θα πρέπει να δημιουρ
γεί και τόσο πιο εύκολα να δίνει
στοιχεία για έμπνευση και ανα
δημιουργία. Όπως, λοιπόν, οι
πρώτες κινηματογραφικές ται
νίες δημιούργησαν το ερέθισμα
για την ανάπτυξη ενός ντόπιου
κινηματογράφου και, συνήθως,
το πέτυχαν, έτσι, θά ’πρεπε το
ροκ - εν - ρολ π.χ. να δώσει το ε
ρέθισμα για τη δημιουργία, αν όχι
ενός «εθνικού ροκ - εν - ρολ», τό
τε ενός ροκ - εν - ρολ παιγμένου
από Έλληνες. Στα είκοσι και βά
λε χρόνια, όμως, που το ροκ - εν ρολ ακούγεται (με χίλιους τρό
πους) στη χώρα-μας, τί έγινε; Ε
ντάξει, ο Πουλικάκος έγραψε
καμιά δεκαπενταριά τραγούδια
και μας είπε όμορφα κι άλλα δέ
κα στάνταρντς, ο Σαββόπουλος
ενσωμάτωσε κι ενσωματώνει
ροκ στοιχεία, αλλά δεν κάνει
ροκ - εν - ρολ (και καλά κάνει) οι
Σώκρατες όλο αρχίζουν ανανεω
μένοι (κι είναι δώδεκα χρόνια αυ
τή η δουλειά), οι Αγάπανθος πή
γανε σπίτι-τους και...εδώ τέλος!
Πολλά προσχήματα ακούστη
καν κατά καιρούς και πολλές αι
τίες αναφέρθηκαν για το γεγο
νός. Ισχυρίστηκαν ότι δε βοηθάει
η γλώσσα-μας. Μα έχουμε το πα
ράδειγμα της Ολλανδίας που,
μάλιστα, έχει δημιουργήσει
«σχολή» στο ροκ. Κι έπειτα, ά
σχημη είναιη στιχουργικήγλώσσα
του Πουλικάκου π.χ. ή του Τρύφωνα (όταν έγραφε); Ό χι δεν
φταίει η γλοισσα λοιπόν. Είπαν,
πάλι, ότι φταίνε τα κόμματα και
η αρνητική-τους στάση. Ναι, αλ
λά το φεστιβάλ ΑΥΓΗΣ, έχει υιο
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θετήσει το ροκ και το μπλουζ α
πό το 1977 και τ’ άλλα δυο, τα
μεγάλα κόμματα της Αριστεράς,
έχουνε πια δώσει το πράσινο φως
στους οπαδούς-τους για μια, έ
στω και μερική, επαφή με το ροκ
- εν-ρολ. Κι όλες οι άλλες αιτιο
λογίες, μπορούν ν’ απαντηθούν
ανάλογα. Τί φταίει,λοιπόν, για
τους μουσικούς μας; Φταίν^, ο
πωσδήποτε, κι αυτοί και κυρίως
οι νέοι, οι δεκαοχτάρηδες και οι
των πέριξ ηλικιών. Αυτοί που πο
τέ δε σκύφτηκαν ότι για να κεν
τρίσεις τον ακροατή-σου με ροκ,
δύο τινά πρέπει να συμβούν: ή θα
ερεθίσεις τα χορευτικά-σου έν
στικτα (πράγμα δύσκολο, αφού
οι νεαροί, κυρίως «ροκάδες»,
χορεύουν εδώ πολύ περίεργα κι
εντελώς α-συναισθηματικά) ή θα
του μιλήσεις σε μια τίμια, απλή
και σίγουρη γλώσσα για να τον ε
ρεθίσεις πνευματικά’ τίποτε δε
συμβαίνει,όμως, γιατί οι ροκ
μουσικοί-μας πλανώνται ανάμε
σα σε μεταφυσικά μηνύματα και
βασανιστικά θέματα ή σε οργανι
κές επιδείξεις — κακόγουστες
συνήθως — χιλιοακουσμένων
κλισέ.
Περίπτωση πρώτη, το συγκρό
τημα Apoka/ypsis - περίπτωση
δεύτερη η Vavoura Band. Θα φύ
γω, όμως, από τους μουσικούς
και από το θέμα της δημιουργίας
ζωντανής σκηνής ροκ στην Ελ
λάδα, για να περάσω σε άλλο
χώρο: Τύπο, κόμματα κι εταιρίες
δίσκων, που εξετάζω μαζί, γιατί
είναι φορείς που επηρεάζουν με
τον α ή β τρόπο μεγάλο μέρος
του κόσμου. Ο Τύπος θα πρέπει
να διαχιοριστεί σε ειδικό και μη.
Στον ειδικό μουσικό Τύπο θα
βρούμε, περιστασιακά, από πέ
ντε ώς οκτώ έντυπα, που δε προ
σφέρουν (με μικρές εξαιρέσεις)
τίποτε στους μουσικούς-μας, ενώ
η αρθρογραφία-τους (ή πολλών η
μεταφραστική δουλειά - άνευ κοπιράιτ, βέβαια) βοηθά κάπως το
κοινό (όταν δεν δημιουργεί ολέ

θριες καταστάσεις που θα δούμε
αργότερα). Ο μουσικός Τύπος
δεν απασχολεί επαγγελματίες, εί
ναι κατά 85% προχειροδουλεμένος, χωρίς ευθύνη απέναντι στον
κόσμο, με πολλά κι αδικαιολό
γητα λάθη (λάθη ιστορίας, αλλά
και ουσίας) και με κυρίαρχη την
εντύπωση ότι κανείς από τους ανα’γνοιστες δεν μπορεί — τάχα —
να έχει πληρέστερη ενημέρωση
και πιο τεκμηριωμένη γνώμη από
έναν ευκαιριακό ροκ συντάκτη.
Ο πολιτικός Τύπος και τα κόμ
ματα της Αριστεράς, αντιμετω
πίζουν το ροκ ποικιλότροπα και
ανάλογα με το πολιτικό - πολιτι
στικό ρεύμα της εποχής. Ό λ' αυ
τά, βέβαια, μετά το 1974, γιατί
πριν και κατά τη δικτατορία, ού
τε λόγος να γίνεται: πας ακούων
ροκ «βαφτίζεται» πράχτορας της
Αμερικής, φασίστας, πρεζάκιας,
αλήτης και — τύφλα νά ’χει η Ιε
ρά Σύνοδος — από αφορισμό κα
λά τα πηγαίναμε τότε. Μετά τη
μεταπολίτευση βέβαια, το ίδιο
πράγμα εξακολούθησε να γίνε
ται, μόνο που, κάποια στιγμή, ο
κόσμος και βασικά οι νέοι, βαρέ
θηκαν τα αντάρτικα, μπούχτησαν με τον Θεοδωράκη, δεν τους
δόθηκε ελπίδα για σημερινό ελ
ληνικό τραγούδι (οι εξαιρέσεις
Ρασούλη - Ξυδάκη, Κηλαηδόνη,
Ακη Πάνου ή εξαφανίστηκαν έ
ντεχνα ή ήσαν ευκαιριακές), δεν
τους ένοιαξαν οι αφορισμοί του
κομματικού μπαμπούλα κι έτσι
γύρω στα 1976-77 το ροκ μπήκε
στο πανεπιστήμιο, στο κομματι
κό φεστιβάλ, στο κομματικό έ
ντυπο. Ως κι ο μέχρι πρό-τινος
δεδηλωμένος εχθρός του ροκ, το
ΚΚΕ (κι είναι πρόσφατα ακόμη
τα χρόνια που θεωρηθήκαμε σα
χαφιέδες στα πανεπιστήμια και
κυνηγηθήκαμε σαν τέτοιοι από
την ΚΝΕ, όσοι ακούγαμε ρόκ),
το ΚΚΕ λοιπόν, δημοσιεύει στον
«Οδηγητή»-του δισκογραφία...
«υγιούς» ρόκ, χωρίς, βέβαια, να
ξεχνά και την τακτική της προ

Ο Δ. Πουλικάκος στη συναυλία του
Ζωγράφου (1979)

βοκάτσιας, όταν οι συνθήκες το
επιτρέπουν (περίπτωση των Poli
ce).
I ο ροκ, όμως, που καπελώνε
ται από μια πολιτική εκδήλωση,
δεν μπορεί να θέσει βάσεις για
δημιουργία. Έτσι, ποτέ δεν είδα
με πχ. νίτες να παίζουν τα όικάτους ροκ κομμάτια, αλλά είδαμε
κάποιον να παίζει την 187.323η ε
κτέλεση του «Blowin’ In The Wind» του Ντίλαν, πχ. Χώρια που
δημιουργείται στον νεολαίο (και
πόσο απεχθής είναι αυτή η λέξη)
η ανάγκη αναζήτησης πολιτικοφανούς μηνύματος κι η ώς εκ
τούτου, μυθοποίηση καλλιτε
χνών (Jim Morison), που άλλοι
και παρεξηγημένοι, είναι με κάθε
είδους κριτήριο, ανώτεροί-τους
(Ray Davies). «Ας το πάρουμε α
πόφαση, το ροκ μας ξεπερνά ό
λους» είχε πει κάποτε ο λευκός
ντίσκ - τζόκεϊ Alan Freed (ο άν
θρωπος που εισήγαγε τον όρο
ροκ - εν - ρολ), αλλά κανείς δε
φαίνεται σήμερα εδώ, να δέχεται
κάτι τέτοιο (εξαιρούνται περί τα
15 άτομα). Κι αν πούμε και για
■τις εταιρίες, τότε θα φανεί το με
γαλείο της υπόθεσης σ’ όλη-του
την έκταση. Τέσσερεις από τις έ
ξι εταιρίες που κυκλοφορούν δί
σκους ροκ στην Ελλάδα, είναι
πολυεθνικές, αντιπροσωπεύον
τας, εδώ, μεγάλα καλλιτεχνικά
ρεύματα της Αμερικής και της
Ευρώπης. Έτσι οι Emial, CBS,
WEA και Polygram, αλλά και οι
«πιό ελληνικές» ΜΙΝΟΣ και
Music - box, μεταφέρουν στην
αγορά-μας τους πετυχημένους
δίσκους της εποχής κατ’ αρχάς
και, μετά, λόγω του τεράστιου
έμψυχου υλικού που έχουν, ό,τι
παλιότερο νομίζουν ότι θα «πιάσει» στην Ελλάδα σήμερα, αφού
στην εποχή που έλειψαν οι πλη
ροφορίες, αλλά και η διάθεση να
το μάθει ο κόσμος. Δεν είναι δε
παράξενο, ότι από τα πιο πετυχη
μένα νούμερα της WEA είναι ο
δίσκος «Woodstock» του 1970,

που ας σημειωθεί είναι τριπλός.
Το μεγαλύτερο κακό, όμως,γίνε
ται από τη συνεργασία (ηθελημέ
νη ή όχι, αδιάφορο) εταιριών και
μουσικού Τύπου, που στο παρελ
θόν κυρίως, επέβαλε «άτοπα» εί
δωλα (Jim Morison, Lou Reed,
Genesis) αποσπώντας τον κό
σμο από τα σύγχρονα ρεύματα
του ροκ (και — αφού μιλάμε για
1975 και μετά — πιο απλά το
Punk rock). Η συνεργασία αυτή,
έχει πια εντοπιςτεί κυρίως στις ε
ταιρίες, που συνεχίζουν να πλα
σάρουν είδωλα, κυρίως στη μερί
δα του κοινού, την έτοιμη και
πεινασμένη για το — πολλάκις
χρυσομένο — χαπάκι του «πολι
τικού μηνύματος» (πρόσφατο
παράδειγμα: οι Ανατολικογερμανοί CITY).
Πρόσφατο κρούσμα, όμως,
μπορούν να θεωρηθούν και οι εκ
δόσεις και παρα-εκδόσεις με θέ
μα το ροκ, όπου πρωτοστατεί ο
οίκος «Νεφέλη». Το γεγονός, θ'
απασχολήσει ένα κατοπινό σημείωμά-μου, αλλά το αναφέρω ε
δώ, για να τονίσω στον αναγνώ
στη, ότι τα 4 / 5 των βιβλίων που
κυκλοφορούν πραγματευόμενα
θέματα και θεματάκια του ροκ,
είναι κερδοσκοπικό, ψεύτικα, α
νήθικα και γεμάτα λάθη και, ή
δη, έχουνε κάνει αρκετή ζημιά.
Για το ραδιόφωνο, ας μου επιτραπεί να μή σχολιάσω, αφού το
γεγονός ότι παρουσιάζω κι εγώ
εκπομπή για το ροκ - εν - ρολ,
μπορεί να δώσει λαβή για παρε
ξηγήσεις.
Έτσι, θ' ανακεφαλαιώσω μερι
κές πηγές του κακού για τη στα
σιμότητα του ροκ στη χοόρα-μας:
νοοτροπία μουσικών, πολιτικοί
και εμπορικοί φορείς, επιβολή
μύθων και, πάνα) απ’ όλα, μίζερη
προϊστορία του ιδιώματος στον
τόπο-μας.
Τί, όμως, είναι όλα αυτά,
μπροστά στο άμοιρο κοινό του
ροκ στον τόπο-μας; Και λέω «ά
μοιρο» για να μη προχωρήσω σε
χαρακτηρισμούς βαρύτερους'
πραγματικούς μεν, αλλά που θά
'ναι κρίμα να χρησιμοποιηθούν
πριν δούμε την ουσία του πράγ
ματος.
Το ελληνικό κοινό του ροκ, έ
χει όλα τα χαρακτηριστικά που
ορίζουν κάθε (μη ειδικευμένο) φί
λο οποιασδήποτε μορφής τέχνης
στη χώρα-μας. Πρώτον και κυριότερον, αγνοεί σημαντικά
πράγματα ιστορίας τε και ου
σίας, γύρω από το αντικείμενότου, το ροκ - εν«ρολ (όπως επιμέ
νω να το αποκαλώ) ή ροκ όπως
γενικά και απερίσκεπτα λέγεται.
(Σημ: Η υπόθεση του διαχωρι
σμού των όρων «ροκ - εν - ρολ»
και «ροκ», είναι πολύ μεγάλη για
ν ’ αναλυθεί εδώ. Προς το παρόν η
καλύτερη παραπομπή που μπορεί
να γίνει, είναι στο άρθρο του Κ.
Θεοφιλόπουλου «τα ονόματα ποπ
και ροκ», περ. ΤΖΑΖ No 3, σελ.
68). Αλλά, η άγνοια αυτή δεν έρ
χεται έτσι ξεκρέμαστη και ενο

χοποιητική. Έχει τις ρίζες-της σε
ένα σύστημα αναιρέσεων της
γνώσης υπεύθυνο επίσης και για
όλα τ’ άλλα «πλήν» του κοινού.
Ποια είναι αυτά; Είναι η ανάγκη
μύθων και δή, μύθων άνευ αξίας,
πλαστών και, συχνά, ανέντιμων.
Είναι η ομαδοποίηση των προτι
μήσεων κατά τρόπο ανορθόδοξο
και παράλληλα, η έλλειψη προ
σωπικής εκλογής, αλλά και γού
στου. Είναι ακόμη η αναζήτηση
του βαρύγδουπου ή, πάλι, του
«προβληματισμένου» σε βάρος
της απλής και τίμιας έκφρασης.
Είναι πολλά πολλά άλλα που έ
χουν βάλει τα πράγματα στο χει
ρότερο δυνατό δρόμο.
«Καλά» θα μου πείτε, «αυτά
δεν συμβαίνουν και αλλού; Δεν
χαρακτηρίζουν το κοινό του ροκ
και σ’ άλλες χώρες;». Μα, βέ
βαια,μόνο που υπάρχει μια μικρή
διαφορά: εκεί, ο κόσμος έχει αφεθεί να επιλέξει, κι έτσι μαζί με
μια ομάδα (ή και πλειοψηφία)
που χαρακτηρίζεται από τα πα
ραπάνω (και — ας τα πούμε έτσι
— αρνητικά) στοιχεία θα βρούμε
και minorities — μειοηιηφίες —
που και γνώση έχουν ή προσπα
θούν να έχουν, και δεν κατευθύνονται, και την απλή έκφραση α
ναγνωρίζουν. Και είναι αυτές οι
μειοψηφίες, σημαντικά ισχυρότε
ρες των εδώ (γιατί κι εδώ υπάρ
χουν, αλλά παραμένουν μηδαμι
νές), ώστε ν’ αποκλείουν κάθε
περιθώριο συγκρίσεων. Οι μειο
ψηφίες δε αυτές, είναι που βοήθη
σαν στη δημιουργία τοπικών ροκ
σκηνών σε χώρες που, όπως κι η
Ελλάδα έχουν πολλά σημεία δια
φοράς από τις χώρες - πηγές του
ροκ - εν ρολ: την Αγγλία και τις
ΗΠΑ. Παράδειγμα, η Ολλανδία
και η Ιταλία.
Και, φυσικά, η προδιάθεση για
γνώση και για ελευθέρωση της
δυνατότητας επιλογής, υπάρχει
σε κάθε δέκτη ενός πολιτισμικού
αντικείμενου' έτσι γίνεται K a t με
τον εδώ ακροατή του ροκ - εν ρολ (αποφεύγω τους όρους «ρόκερ» και «ροκενρολίστας», ως
— επί του παρόντος — ανέφι
κτους), μέχρι νά 'ρθει, το σύστη
μα αναιρέσεων που προανάφερα
και να επέμβει καταλυτικά. Και,
νά 'στε σίγουροι, αυτό γίνεται
στο πρώτο κιόλας στάδιο της
επαφής-μας με το ροκ - εν - ρολ.
Κι όσοι είναι τυχεροί και ψά
χνουν, τα καταφέρνουν. (Μα πό
σοι είναι;). Κι όσοι δεν είναι τυχε
ροί... Νά λοιπόν, τα κυριότερα
σημεία που εντοπίζει κανείς σ'
αυτό το σύστημα.
1. Η απαγόρευση. Το ροκ - εν ρολ στην Ελλάδα αντιμετωπί
στηκε πάντα από καχύποπτα έ
ως πρόχειρα, έτσι, ώστε με τον έ
να ή τον άλλο τρόπο να τεθεί —
ανεπιτυχώς — υπό απαγόρευση.
Και το «ανεπιτυχώς» της απαγό
ρευσης είναι αυτό που γεννά ένα
ανάπηρο κοινό. Γιατί, μπορεί ο
τελικός σκοπός να μη πραγματο
ποιείται — και πώς είναι δυνα-
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Στό μικρό α υ τό βιβλίο, ό Στέφαν Τσβάιχ κατορθώνει
νά σκιαγραφήσει τίς ιδέες το υ Φ ρόυντ καί νά δώσει,
μιά είκόνα άπό τόν κα θη μερ ινό σ κληρ ό άγώ να του
ιδρυτή τή ς ψυχανάλυσης. Είναι μιά Ιστορία ττού
αποκαλύπτει τήν έξαιρετική δύναμη καί τόν όραματισμό μέ τ ά όποια ό Φρόυντ άνάπτυξε τήν έπιστημονική καί καλλιτεχνική μεγαλοφυΐα του . ‘Απλό,
άμεσο καί χω ρίς Ιδιαίτερες έξειδικεύσεις, Ό Φρόυντ
καί ή ψυχανάλυση, έφερε τίς σκέψεις καί τίς π αρα
τηρήσεις ένός μεγάλου στοχαστή κοντά στό ευρύ
τερο κοινό καί παραμένει π ά ντο τε μιά άπό τ ίς κα
λύτερες συντομογραφίες πού γρ ά φ τη κα ν γ ιά τόν
Σίγκμουντ Φρόυντ.

| | | Ε κδ ό σ εις Γλάρος
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tôv; — όμως, τα εμπόδια ούτως
να γράψω σελίδες επί σελίδων.
ή άλλως τίθενται κι έχουν κάποιο
Σταματώ εδώ, με τα όσα γενικά
αποτέλεσμα. Οι εδώ «απαγορευείπα και για την ώρα ελπίζω να ε
τές» του ροκ - εν - ρολ έχουν πολ ξηγούν κάτι.
λά κοινά σημεία με τους ανά τον
2. Ο Μουσικός Τύπος. Η μεγαλύ
κόσμο. Είναι το πολύπτυχο των
τερη αναίρεση των ελευθεριών ε
ηθικών αξιών «κράτος - εκκλη
πιλογής του κοινού-μας, γίνεται
σία - οικογένεια - σχολείο» προ- · με την εμφάνιση του μουσικού
στιθεμένου και του Τύπου, και α
Τύπου στη δεκαετία του 1970.
πό την άλλη μεριά (κι εδώ έχουμε
Κομπλεξικοί τεχνοκράτες, οι πε
να κάνουμε με αποκλειστικά ελ
ρισσότεροι δημοσιογράφοι (με
ληνική κατηγορία απαγορευτών)
προεξάρχοντα τον Πήτ Κωντα «προοδευτικά» πολιτικά κόμ
σταντέα) ή καλόπιστοι, αλλά
ματα, και τα ραδιοτηλεοπτικά ι
«προβληματισμένοι» (περίπτωση
δρύματα. Κι αφού το πρώτο πο
Α. Ζήλου) επηρέαζαν αρνητικά
λύπτυχο, είναι ολοφάνερο γιατί
τη νεολαία, δημιουργώντας, μέ
πρέπει ν' αντιδρά, ας έρθουμε
σα από τις στήλες του περιοδι
στο δεύτερο μέρος. Για τα κόμ
κού «ΗΧΟΣ» κυρίως, ένα κοινό
ματα της Αριστερός, όπως ήδη
που μυθοποιεί τους Genesis και
είπα, το ροκ - εν - ρολ και οι
τους Pink Floyd - μύθοι που δια
ακροατές-του ήταν (και, ας μη
τηρούνται ακόμη, ενώ σε λίγο
γελιόμαστε <5εν Οα πάψουν να εί
διάστημα ψευτοδιανοούμενοι
ναι) ένα βήμα πρός τον καπιταλι
(τύπου Μ. Νταλούκα) επιβάλ
σμό, ένας χώρος «φασιστικός»
λουν τους Doors και τον Lou
γεμάτος «πράχτορες», «χαφιέ
Reed. Κι ολ' αυτά στα 1975-77, ό
δες» και «αμαρτία». Και το με
ταν «το Λονδίνο φλεγόταν» από
γάλο κακό, αυτοί οι κομματικοί
την έκρηξη του punk - rock, που
μηχανισμοί, το έπραξαν στα
εδώ το θάψαμε και μέχρι σήμερα
πρώτα τρία μεταπολεμικά χρό
κανείς σχεδόν δε μιλάει. Ο μου
νια, όταν, ωθούμενη από το ρεύ
σικός Τύπος στην Ελλάδα εγκλη
μα της εποχής, η μεγάλη μερίδα
ματεί στο όνομα του «αλάθητου
των νέων στράφηκε πρός τα κει
επαΐοντα» που κατευθύνει τις μά
και πήρε το μάθημά-της. Ντρο
ζες. Κι όσοι πάνε ν’ αντισταθούν
πή!
σ' αυτό το φαινόμενο, συνήθως
συναντούν την άρνηση πια του
Κι όσο για το ραδιόφωνο, αντι
κοινού, που τώρα, ήδη κατευθυμετώπισε το ροκ - εν - ρολ με ά
νόμενο, νομίζει ότι έμαθε. Ti
γνοια, κακοήθεια και προβοκά
πλάνη, Θεέ-μου!
τσια και μόνο τελευταία κάτι γί
νεται, ανοργάνωτα πάντα, από
3. Η ελληνική μουσική. Όσο κι
άν είναι λυπηρό, η μουσική-μας
δυο - τρεις που με ελάχιστα μέσα
κάτι πάνε να κάνουν. (Στην τηλε
παράδοση και τα ισχυρότατα
ρεύματα που έχει δημιουργήσει,
όραση η υπόθεση είναι ανύπαρ
κτη). Οι «αρμόδιοι» της ΕΡΤ κυ
αποτέλεσε παράγοντα αρνητικό
στη σωστή διάδοση του ροκ για
ρίως (γιατί από το στρατιωτικό
δυο λόγους. Πρώτα, γιατί σημαν
κανάλι δεν περιμένει κανείς τίπο
τε) θα πρέπει κάποτε ν’ ακούσουν
τικό μέρος της νεολαίας συνδια
το BBC, τη RAI και το Radio λέγεται (ή τίθεται σε συνδιαλλα
Luxemburg, για να δουν ότι το
γή) με τον Νταλάρα πχ., πιό εύ
ροκ - εν - ρολ αντιμετωπίζεται
κολα απ’ ότι συνδιαλέγεται με
ζωντανά, με άλλη γλώσσα και
τον Elvis Costello για παράδειγ
δυναμική. Ή , για να μην πάμε
μα. Και κατόπιν, γιατί οι ίδιοι οι
μακρυά, ας ανοίξουν κάποτε ν’
συνθέτες του ελληνικού τραγου
ακούσουν το ραδιοσταθμό της α
διού, αντιλαμβανόμενοι τη λαϊ
μερικάνικης βάσης. (Τα καλά να
κότητα και εμπορικότητα του
λέγονται, έ;). Για την απαγόρευ
ροκ - εν - ρολ, αμύνθηκαν
ση του ροκ - εν-ρολ θα μπορούσα
απέναντί-του, με τον χειρότερο

-

σίσυφος

ΑΠΑΝΤΑ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
(τής Κύπρου)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ: 1. «11 Δ ι η γ ή μ α τ α »
(ε π ιλ ο γ ή )
2. « Τ ό Σ τ ρ α β ό ξ υ λ ο »
(μ υ θ ι σ τ .)
3. Τ ά Τ ρ ί α Κ α ρ φ ιά »
(μ υ θ ισ τ ).
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O Tom Robinson

τρόπο: προβοκάροντας και πα
ραπλανώντας. Και μερικοί, που
επιφανειακά συμμάχησαν μαζίτου (πχ. Κηλαηδόνης), δεν κατάφεραν και τίποτα σπουδαίο. Ο
αρχιπολέμιος του ιδιώματος, Μίκης Θεοδωράκης και οι συν αυτώ
έχουν κάνει καλή δουλειά.
4. Η ελληνική νοοτροπία που εί
ναι υπεύθυνη για πάρα πολλά κα
κά. Την εντοπίζω σε πολλούς φο
ρείς. Στην ανευθυνότητα των ε
ταιριών δίσκων και στην έλλειψη
ουσιώδους ενημέρωσης από
μέρους-τους.Στην τσαπατσουλιά
των διοργανωτών κοντσέρτων,
που έχει, ήδη δημιουργήσει κακά
προηγούμενα. Στην κακή νοο
τροπία πολλών δισκοπολών που
συνεχίζουν ν’ αντιμετωπίζουν το
κοινό του ροκ - εν - ρολ σαν αληταράδες κι όχι σαν πελάτες. Στο
ίδιο το κοινό που δεν αντιδρά σ'
όλα τα παραπάνω. Σε μένα και
στο ΑΝΤΙ που σκεφτόμαστε το
χώρο και δεν γεμίζουμε ένα τεύ
χος με όσα αφορούν την υπόθε
ση...
Αυτά, λοιπόν, είναι χοντρικά,
όσα φτιάξαν έτσι το κοινό-μας.
Ένα κοινό που — μάλλον άθελάτου — χειροκροτεί χθές τον Tom

Robinson και σήμερα τους απαί
σιους Ούγγρους Omega από τη
μια, την Koko Taylor κι από την
άλλη τον Chick Corea (γιατί το ί
διο κοινό είναι) και τη μια τον
Πουλικάκο καιτην άλλη τους Vavoura Band. Ένα κοινό που περιφρονεί τον James Brown, α
γνοεί και σνομπάρει τον «Βασι
λιά» Elvis Presley κι από την
άλλη, αγοράζει 80.000 διπλούς
δίσκους των Pink Floyd ή γεμίζει
ένα γήπεδο για ν' «απολαύσει»
τον τραγουδιστή των — άκρως
ειδωλοποιημένων εν Ελλάδι —
Deep Purple, χωρίς να το^-μά να
τα κάνει λίμπα, αφού τραγουδι
στές και διοργανωτές το κοροΐ
δεψαν.
Κι αν σκεφτούμε ότι το ίδιο αυ
τό κοινό αρέσκεται να καλύπτε
ται υπό τον βάναυσο όρο «ροκά
δες», καταλαβαίνουμε πόσο το
απαγορευτικό σύστημα ξέρει να
κάνει τη δουλειά-του.
Αλλά κάποτε πρέπει «να πά
ρουμε χαμπάρι ότι το ροκ - εν ρολ μας ξεπερνάει όλους». Ο Αlan Freed έχει δώσει με την πα
ραπάνω φράση μιαν αλήθεια
που,όταν τη δούμε, ίσως ανοίξει
ο δρόμος για μια πιο ανθρώπινη
επικοινωνία.
■

ΣΩΚΡΑΤΗ ΡΑΓΓΑ
δύο βιβλία ντοκουμέντα:
1. «7/ ΛΕΕΙ Ο Μ ΑΡΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕ
ΡΙΑ Κ Α Ι ΤΗ ΔΗΜ Ο ΚΡΑΤΙΑ».
2. «7/ ΛΕΕΙ Ο ΙΔ ΙΟ Σ Ο Λ ΕΝ IN ΓΙΑ ΤΟ
ΣΤΑΑΙΝ».
• Η π ρ α γ μ α τικ ή α λ ή θ ε ια γ ια κ ά θ ε σκεφ τό μ ε ν ο άνθρω πο.

στα βιβλιοπωλεία
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
. «ΣΩΚΡΑΤΗΣ» Ζωοδ. Πηγής 4, Τηλ. 36.39.365

j m l ü ü f i ________
Ο κ.Ζ.Χατζηφωτίου και τα σκουπίδια...
του K. Α. Μανιάτη
Γ τα πολύ καιρό η ΥΕΝΕΔ στις 11 το βράδυ άπαξ της εβδομάδος - καθώς λέγεται - παρουσίαζε τον κ.Ζάχο Χατζηφωτίου και
δεν τον ανέφερε στο πρόγραμμά-της. Ή ταν κάτι σαν μαγική εικών. Ή τα ν και δεν ήταν... Είναι μερικός καιρός που την Παρα
σκευή το βράδυ στις 11, ο κ.Χατζηφωτίου μπήκε επίσημα στην
ΥΕΝΕΔ, αφού αναφέρεται στο πρόγραμμά-της. Και μέσα από
την ΥΕΝΕΔ ο κ.Ζ .Χ ατζηφ ω τίουμιά φορά την εβδομάδα εισβάλ
λει απρόσκλητος σπίτι -μας για να μας κουνήσει το δάκτυλό-του
και να μας μαλώ σει: κακά παιδιά ταξιτζήδες, υδραυλικοί, ηλε
κτρολόγοι, φορτηγατζήδες, εφοριακοί υπάλληλοι και τραπεζιτι
κ ο ί γάβροι- και ό, τι άλλο περνά από το νου - που δεν έχετε ούτε
ήθος, ούτε αγωγή, ούτε καλούς τρόπους και θέλετε να μπείτε
Kat στην ΕΟΚ. Που δεν ξέρετε τί θα πει καλός κόσμος κα ι κ ο ι
νωνική συμπεριφορά και κοινω νικά πρότυπα κ α ι τολμάτε και
περιφέρετε το κουρασμένο σαρκίον-σας από μεροδούλι σε μερο
φάι...
Υπάρχει μια προϊστορία. Ο
κ.Χατζηφωτίου, για μερικά χρό
νια ήταν ο άνθρωπος που μοναδικός-του σκοπός ήταν να
περνά καλά και να μην τον παίρ
νει κανείς στα σοβαρά θεωρώντας-τον διασκεδαστικό. Τα
πράγματα, όμως, άλλαξαν, όταν
ο κ.Χατζηφωτίου αποφάσισε την
πλούσια εμπειρία-του να την με
τατρέψει σε κείμενο και να εκδώσει βιβλία. Έτσι μάθαμε διαβάζοντάς-τα τί γίνεται στη Μύ
κονο, για γυμνούς και ντυμένους,
πώς διάφορες κυρίες του καλού
κόσμου πέθαιναν γι’ αυτόν — δη
μοσιογράφος, ηθοποιοί, κλπ. —
πώς Ζακυνθία κυρία από την
απελπισία-της που τέλειωσε ο ε
ρωτικός δεσμός μαζί-του έγινε
«μια διεστραμμένη λεσβία»...
Μάθαμε πόσοι άντρες της Αθή
νας δεν είναι τόσο φανατικοί όσο
υποθέταμε και πώς ένα σωρό άλ
λοι φίλοι του κ. Χατζηφωτίου εί
χαν ένα βουνό σεξουαλικά προ
βλήματα εν αντιθέσει με αυτόν
που «ως άλλος πρόσκοπος ήταν
πάντοτε πρόθυμος για το καλό».
Και όλα αυτά τα εμετικά στα «βι
βλία» του κ. Χατζηφωτίου, που
στο εξώφυλλό-τους έχουν μια
φωτογραφία-του κάθε φορά με
καλά χωρισμένο το λαδωμένοτου μαλλί και με ύφος ελαφρύ,
και ανέμελο και πονηρό, για να
τονίζεται η γοητεία-μας..
Κάποτε λανσαρίστηκε σαν πο
λύ έξυπνος και άνθρωπος του κό
σμου και του έδωσαν και στήλη
και σε εφημερίδες, αλλά είχε
πάντοτε έναν περίεργο τρόπο να
γκρεμίζει με την παρουσία-του ό
σα έφτιαχνε η περίεργη φήμητου. Το κυριότερο, είχε ιππεύσει
ένα καλάμι και ήταν πολύ δύ
σκολο να βρει χώρο για να το
παρκάρει.Τώρα με τις ευλογίες
του φίλου-του κ.Αβέρωφ το παρ
κάρει στην ΥΕΝΕΔ. Το λέει σε ό
λους τους τόνους κι όπου βρεθεί

πως πήρε αυτή την εκπομπή που
οικονομικό όφελος δεν έχει ο άν
θρωπος — παίρνει πέντε χιλιάδες
για πέντε λεφτά βρ σίματος —
μόνο και μόνο γιατί τον εχτιμά ο
κ.υπουργός. Αλλά πουλάει τα
«βιβλία-του» και τον καλεί ο κα
λός κόσμος για να γράψει πως
στο πάρτυ της κ.τάδε ήταν και ο
κ.τάδε με το μανεκέν από την
Αργεντινή και άλλα φαιδρά. Κα
μιά φορά έχουν πει πως είναι
προτιμότερο να διαβάζεις την
«κοσμική» της Βραδυνής παρά
τον Χατζηφωτίου.
Και να φαντασθεί κανείς πώς
αυτά λέγονται σε εποχή που ο κό- '
σμος κρατά την αναπνοή-του.
Που τα προβλήματα έχουν ζώσει
από παντού την Ελλάδα και την
πρόκληση μερικών να ζουν και
να τρώνε με σαράντα κουτάλια
πρέπει να αποθαυμάζει ο λαουτ
ζίκος που αποκαλείται και «γάβρος». Εδώ που τα λέμε, δίκιο έ
χει ο κ. Χατζηφωτίου. Μπροστά
στους καρχαρίες στους οποίους
αναφέρεται «τί άλλο θα μπορού
σε να είναι ο κοσμάκης».
Αλλά, ας δούμε τα πράγματα:
η κρατική και μάλιστα η στρα
τιωτική τηλεόραση προβάλλει έ
να πρότυπο ανθρώπου που δεν έ
χει τίποτα να επιδείξει εκτός από
αυτό που ο ίδιος μας λέει κατά
κόρον «οΕλληνας είναι εξυπνά
κιας». Μιλά για τα σκουπίδια
της Αθήνας σαν μέγιστο πρόβλη
μα, αλλά δεν φαντάζεται ότι δεν
υπάρχουν σταθμοί για τα παιδιά
της εργάτριας ή της υπαλλήλου
που δεν έχει ανάγκη να δουλέψει.
Μας λέει πως είναι ντροπή να υ
πάρχουν τσιγγανάκια στο δρόμο
και επαίτες. Κατά τη γνώμη-του
είναι ντροπή, γιατί δίνουν μια ει
κόνα αυλής θαυμάτων και όχι
γιατί το κράτος ανέχεται σήμερα
να υπάρχουν άνθρωποι που να α
ναγκάζονται να απλώνουν το χέ
ρι, μια και δεν έχουν να φάνε.

Σύμφωνα με όσα λέει, όλοι οι τα
ξιτζήδες είναι έτοιμοι να προ
σβάλλουν ή να φερθούν άσχημα
ή να κοροϊδέψουν και δεν αντι
λαμβάνεται πως 12 ώρες στο κα
μίνι που λέγεται Αθήνα σημαίνει
εξόντωση, γιατί βέβαια, δεν
φταίει ο ταξιτζής που το κυκλοφοριακό δεν λύνεται, που τα καυ
σαέρια δηλητηριάζουν όλουςμας, που γίνανε τα αυτοκίνητα
τόσα, ώστε εκτοπίζουν τον πεζό
και τον περαστικό.
Κατά καιρούς αναλαμβάνει
και την υπεράπιση της κυβέρνη
σης, ναι μεν αυτό ή το άλλο, ναι
μεν μισθοί πείνας και στρατιωτίνες, ναι μεν σκουπίδια και δυσο
σμία, καυσαέρια και χρήματα
που τα πετάνε οι αετονύχιδες α
πό τα παράθυρα, αλλά δεν φταίει
το κράτος, ούτε η κυβέρνηση. Ας
ανοίγετε τα μάτια-σας και να κά
νετε ό,τι μπορείτε.. Ας μην πετά
«ο γάβρος» το χαρτί της σοκολά
τας... Αλλά για τα νερά της βρο
χής, που θα πνίξουν την Αθήνα,
για τα λεφτά της σοκολάτας που
όσο πάνε και σπανίζουν και για
την «γλώσσα» την ελαφρώς μάγ
κικη και «παραφιλολογική» που
χρησιμοποιεί, ούτε από αρμο
δίους λέξη. Για τον τρόπο που
αντιμετωπίζει τα πράγματα που
καίνε τον Έλληνα,· ούτε από αρ
μοδίους λέξη. Το μόνο που μας
νοιάζει, είναι, να χτυπήσουμε
πέντε φορές το μολύβι-μας που
μπαινοβγαίνει σε όλες τις τσέπες
και σ’ εκείνη με το μαντηλάκι.
Να φτιάξουμε τέσσερεις φορές το
μαλλί που αφελώς πίπτει στο μέ
τωπο. Να κάνουμε τόσες χειρο
νομίες, που στο τέλος ο θεατής
να παθαίνει ναυτία. Να βγάλουμε
και να βάλουμε τα γυαλιά-μας.
Να κλείσουμε το μάτι με το υπο
νοούμενο ότι έγινε και ο θεατής
«συνένοχός-μας» στα βαθυσπούδαστα που αναλύει. Και τότε εύ
χεσαι να κλείσει η ΥΕΝΕΔ, όχι
γιατί ενοχλεί ως στρατιωτικό κα
νάλι, αλλά γιατί μέσα-σου ξέρεις
ότι τίποτε άλλο δεν μπορεί να α
παλλάξει τον ελληνικό λαό από
τους εξοργιστικούς Χατζηφωτίου
που σερβίρουν ένα φτηνό χιούμορ
και πρότυπο λαϊκής καταναλώσεως ολέθριο, υπό τις ευλογίες
αυτών που γνωρίζουν ότι και ε
κείνοι είναι κατ’ εικόνα και
ομοίωσή-τους... Αλλοίμονό-μας
«γάβροι»....
■

Ρόμπερτ Λοόϊς Στήβενσον

Δόκτωρ Τζέκυλ
καί κύριος Χάϊντ
Χέρμαν Μ έλβιλλ

Μπενίτο Σερέυο
καί άλλες ιστορίες
Ά νατόλ Φράνς

Οί Θεοί διψούν

ε τ ο ιμ ά ζ ο ν τ α ι

Χέρμαν Μέλβιλλ

Τό άσπρο σακάκι
καί άλλες ιστορίες
’Ιούλιος Βέρν

Οί ναυαγοί
τοϋ Ίωνάθαν
Μπράμ Στόουκερ

Δράκουλας
Ταντέους Μπορόβσκι

Ά π ό δώ γ ιά τ ’ άέρια,
κυρίες καί κύριοι
Μπόχουμιλ Χράμπαλ

Ό αυτόματος κόσμος

Α ί ο λ ο ς
Ε Κ ΔΟ Τ ΙΚ Η

ΕΤΑΙΡΙΑ

Ίπποκράτους 6 - Ε ' ορ.
Τηλ.

363.8624 - 363.0214
’Αθήνα
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ΓΚΑΙΗΛ ΧΟΛΣΤ
Μίκης Θεοδωράκης: Μύθος και
πολιτική στη σύγχρονη ελληνική
μουσική.
Μετ: Σταμάτη Κραουνάκη - Λίλης
Τσιριμώκου.
Εκδόσεις: «.ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ»
Αθήνα 1980
Η μουσικολόγος, μουσικός και
συγγραφέας Γκαιηλ Χόλστ, έ
χοντας ζήσει χρόνια στην Ελλά
δα και έχοντας συνεργαστεί κα
τά καιρούς με σημαντικούς Έ λ
ληνες καλλιτέχνες, τον Σαββόπουλο, την Κώχ και με τον ίδιο
τον Θεοδωράκη, επιχειρεί στο
βιβλίο-της αυτό να εξετάσει το
καλλιτεχνικό-του έργο και να το
τοποθετήσει στα πλαίσια της ελ
ληνικής μουσικής παράδοσης.
Αναλύει τη μουσική του Θεοδω
ράκη συνδέοντάς-την με τα κοι
νωνικά και πολιτικά γεγονότα
που αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης
για το συνθέτη.
Η συγγραφεύς εκτιμά ότι αυτό
που έκανε τον Θεοδωράκη λαϊκό
συνθέτη είναι όχι μόνο η ικανότητά-του να εμπνέεται από τη
βυζαντινή, δημοτική και ρεμπέτι
κη παράδοση, αλλά και το γεγο
νός ότι «ανέσυρε μια παλιά σχέ
ση ποίησης και μουσικής που ή
ταν ακόμη ζωντανή στις μνήμες
του λαού» μελοποιόντας ποιήμα
τα νεοελλήνων και συγχρόνων
ποιητών.
Στο βιβλίο περιλαμβάνονται
και αναλύονται οι παρτιτούρες
των σημαντικότερων έργων του
Θεοδωράκη. Η έκδοση του βι
βλίου αποτελεί μια συμβολή στη
μελέτη της ελληνικής μουσικής,
στην εξέλιξη της οποίας ο Θεο
δωράκης έπαιξε έναν από τους
σημαντικότερους ρόλους.
ΑΡΗΣ ΓΙΑΒΡΗΣ
Ποιήματα
Αθήνα, 1978.
«Θα σου λύσω τα διαζώματα /
να χυθούν οι καρποί / να μη ξέ
ρεις πια / τα αινίγματά-μου».
Ο νέος αυτός ποιητής, με απλά

μέσα δηλώνει την αυθεντικότητα
της φωνής-του. Με έντονο το μυ
θολογικό κλίμα μετουσιώνει σε
ποιητικές εικόνες σύγχρονα μη
νύματα: «Και μη φανταστείτε πώς
έχω κέρδος απ' αυτή τη δουλειά.
Θέλω μόνο να γνωρίσετε το κα
τόρθωμα του ανθρώπου. Να δείτε
τη μυθολογία να ζωντανεύει
μπρος στα μάτια-σας καθώς τη
διαβάσατε στο σχολείο / Σας πα
ρουσιάζω λοιπόν τον Οδυσσέα.
Να προσέξετε τη σκηνή της τύ
φλωσης, πιστή αναπαράσταση
και ύστερα κρίνετε».
Κάποτε ιδιαίτερα οξύς και ει
ρωνικός, άλλοτε τρυφερός και
γεμάτος από συμπάθεια για τον
περιβάλλοντα χώρο, ζητά και
βρίσκει, τις περισσότερες φορές,
την κατάλληλη λέξη, εκφραστι
κή προσωπικών βιωμάτων, αλλά
και καίρια ανταποκρινόμενη στο
κοινωνικό προβαλλόμενο.
«Εγώ δοκίμασα την τέχνη-μου
στην Ελλάδα και τυραννήθηκα μέ
χρι να μάθω τη φωνή πίσω από τη
μάσκα Πολλές φορές καθώς παράσταινα μου φώναζαν «έλα σε
γνωρίσαμε» / Λέω αλήθεια, με
πλήγωναν οι θεατές και χαλούσε
το δράμα. Στη Θεσσαλία μια φο
ρά, τότε με τα γεγονότα, έπαιζα
τον Ηρακλή και μου λέει ο σκηνο
γράφος «κύτταξε αυτοί δεν κατα
λαβαίνουν, θέλουν αίματα και
ντουφεκιές όχι μυθολογίες πες
κάτι που να τους αρέσει».
MANUEL CASTELLS
Πόλη και κοινωνία
Επιμέλεια: Π. Λαζαρίδης
Εκδ: «Νέα Σύνορα - Α.
Λιβάνης», 1980.
Το βιβλίο αυτό περιέχει τέσσε
ρα κείμενα, του Manuel Castells,
που αποδίδουν παραστατικά και
συνοπτικά το χαρακτήρα της
κοινωνιολογικής σκέψης-του
(σαν έκφραση, ερμηνεία, παραλ
λαγή, αλλά και υπέρβαση της
σχολής του Althusser), καθώς
και τις μεθοδολογικές προεκτάσεις-της, με τις πιθανές δυνα

τότητες και τα πιθανά αδιέξοδάτους.
Τα κείμενα αυτά του ισπανογάλλου κοινωνιολόγου είναι όλατους προϊόντα της εποχής που α
κολούθησε το «Μάη του ’68» και
εκφράζουν, κατά κύριο λόγο, τον
ιδεολογικό αναβρασμό που
προκάλεσε στην κοινωνιολογική
σκέψη εκείνη η έκρηξη.
ΡΟΜΠΕΡΤ ΛΙΟΥΙΣ
ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ
Δόκτωρ Τζέκυλ και Κύριος Χάιντ
Μετάφραση - Σχόλια - Επίλογος:
Θ. Καλοπίσης
Εκδ: «Αίολος», 1980.
Ο Δόκτωρ Τζέκυλ, μαζί,με τον
κόμητα Δράκουλα και το τέρας
του Φρακενστάιν είναι από τις
πιο γνωστές «ιστορίες τρόμου»
που κληροδότησε στην εποχήμας η αγγλική λογοτεχνία του δέ
κατου ένατου αιώνα.
Ο Δόκτωρ Τζέκυλ είναι λογο
τέχνημα μεγάλης αξίας. Εκφρά
ζει, πρώτα και κύρια, τη μόνιμη
και αναλλοίωτη τάση των αν
θρώπων για μυθοπλασία, δηλ.
την έφεση και την αγωνία ενός
συνόλου να βρει τρόπο για να πετύχει μια κάποια διαλεύκανση
και εκλογίκευση των ίδιων των
βασικών νόμων που διέπουν την
ύπαρξή-του.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΕΝΤΖΗΣ
Κινηματογράφος: πρακτική και
ιδεολογία
Εκδ: «Πύλη», 1980.
Η κινηματογραφική πρακτική
θεωρείται εδώ σαν μια ουσιαστι
κά ιδεολογική πρακτική. Μέσα
από αυτό το πρίσμα περιγράφεται και αξιολογείται η εξέλιξη
του κινηματογράφου - από τις
μηχανιστικές αντιλήψεις των αρ
χών του αιώνα μέχρι τις σύγχρο
νες «εγκεφαλικές» αναζητήσεις.
Τα κείμενα που συνθέτουν αυ
τό το βιβλίο δεν είναι πολύ γνω
στά και συζητημένα, άν και οι
ιδέες-τους δεν είναι τελείως ά
γνωστες. Αυτά είναι: Θ. Ρεντζή:
«Κινηματογράφος - Πρακτική
και Ιδεολογία», G. Melies. «Τα
κινηματογραφικά θεάματα», Β.
Salt. «Η αρχική ανάπτυξη της

φιλμουργικής», J. Mitry. «Τα
πρώτα βήματα του μοντάζ», L.
Bunuel. «Ντεκουπάζ ή κινησιογραφικός τεμαχισμός», Σ. Αϊζενστάιν: «Το πρώτο πλάνο», U
Barbare: «Η τέχνη του φιλμ», Η.
Bichter: «Το φιλμ σαν μια πρωτό
τυπη μορφή τέχνης», G. Rocha:
«Για το δημιουργό», Ν. Burch.
«Πρωτοπορία ή εμπροσθοφυλα
κή;», Μ. Dunford·. «Πειραματική
- πρωτοποριακή - επαναστατική
- φιλμική πρακτική».
ΜΑΡΤΙΝ ΣΕΡΜΑΝ
Μπέντ
Μετάφραση: Γιώργος
Θεοδοσιάδης
Εκδ: Αμοργός, 1980
Το έργο αυτό διαβάστηκε για
πρώτη φορά από σκηνής το 1978
στην αίθουσα «Ευγένιος Ο Νηλ»
στο Κονέτικατ της Αμερικής.
Στην Ελλάδα το έργο παρουσιά
στηκε για πρώτη φορά στην Αθή
να από το θίασο του Γιάννη Φέρτη.
Πρόκειται, πάνω απ’ όλα, για
μια ιστορίας αγάπης και εντιμό
τητας απέναντι στον εαυτό-μας'
αναφέρεται όμως, επίσης, στην
καταπίεση μιας μειονότητας,
δηλ. των ομοφυλόφιλων, από
τους ναζί στις πόλεις και στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης πριν
και κατά τον πόλεμο. Και, όπως
αποφαίνεται ο συγγραφέας, το
έργο διατηρεί την επικαιρότητάτου, αφού «η πιθανότητα μιας α
νάλογης καταπίεσης δεν έχει α
πομακρυνθεί».
ΕΥΤΥΧΙΑ Δ. ΔΙΑΤΑ
Γενικό Ευρετήριο του Ιστορικού
Αρχείου της Εθνικής Τραπέζης
Εκδ: «Μορφωτικό» Ίδρυμα Εθνι
κής Τραπέζης
Η σειρά «Μελέτες Οικονομι
κής Ιστορίας», όπου ανήκει αυ
τός ο τόμος, εντάσσεται στα
πλαίσια μιας προσπάθειας που
ξεκίνησε το 1977, με βάση και ε
π ίκεντρ ο
το
« Ισ το ρ ικ ό
Αρχείο»της Εθνικής Τραπέζης
της Ελλάδος. Σκοπός είναι η έ
ρευνα και η συγγραφή, από πολ
λούς συνεργάτες, ενός συνόλου
εργασιών γύρω από την ιστορία

Atlantis
Τά πιό φίνα πουκάμισα,
στίς πιό χαμηλές τιμές θά τά βρείτε
στή βιοτεχνία μας.
Ποιότητα κ α ί καλό γούστο.
ΠΑΡΑΣΙΟΥ 41 - 43
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. 88.39.323
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της Τράπεζας αλλά και ευρύτερα
της ελληνικής οικονομίας.
Το «Ιστορικό Αρχείο» ιδρύθη
κε το 1962. Πριν από τη χρονολο
γία αυτή, το αρχείο της Εθνικής
Τράπεζας ήταν γνωστό σαν «Γε
νικό Αρχείο». Η πρώτη προσπά
θεια για τη σύνταξη ενός ευρετη
ρίου έγινε το 1894, και το αρχεια
κό υλικό τυπώθηκε σε βιβλίο με
τίτλο «Εθνική Τράπεζα της Ελ
λάδος. Γενικά Αρχεία».
ΜΥΡΤΩ ΓΕΩΡΓΙΟ Υ-ΝΙΛΣΕΝ
Η «οικογένεια» στα αναγνωστικά
του δημοτικού.
Εκδ: Κέδρος, Αθήνα 1980.
Η Ελληνίδα ψυχολόγος Μυρτώ
Γεωργίου-Νίλσεν, πτυχιούχος
της Σορβόνης και του Ινστιτού
του Ψυχολογίας του Παρισιού με
λετάει και αναλύει την ελληνική
οικογένεια με τα ιδανικά πρότυπά-της, έτσι όπως προβάλλον
ται στα παιδιά του δημοτικού
σχολείου μέσα από τις σελίδες
των αναγνωστικών.
Η συγγραφέας πραγματεύεται
το θέμα της με οξυδέρκεια και
διεισδυτικότητα, αφήνοντας να
φανούν από μόνα-τους τα κενά
που χωρίζουν αυτά τα πρότυπα
από την πραγματικότητα που
βιώνει καθημερινά το παιδί. Σε
αυτό το αποτέλεσμα συντελεί και
η ατομική διδακτική πείρα-της
στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχά-'
γης και η πολύχρονη απασχόλησή-της σε διάφορα ερευνη
τικά κέντρα.
Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ ΘΕΟΔΩΡ Ι 
ΔΗΣ
Ο χειμώνας του 1941-42
Εκδ: Κέδρος, Αθήνα 1980.
Επιθυμία του Κ.Θεοδιυρίδη ή
ταν να δημοσιεύσει τις σημειώ
σεις πόυ είχε κρατήσει, σαν είδος
χρονικού, από το φοβερό κατοχι
κό χειμώνα του 1941-42. Δυστυ
χώς, δεν του έμελλε να πραγμα
τοποιήσει την επιθυμία-του αυτή,
εξαιτίας της ανώμαλης πολιτι
κής κατάστασης που επικράτησε
κατά την πρώτη μεταπελευθερωτική περίοδο. Όταν αργότερα ε
τοιμαζότανε για την έκδοσήτους, δεν πρόλαβε: έφυγε από τη
ζωή (Νοέμβριος 1957).
Στις σημειώσεις αυτές ό Χ.Θεοδωρίδης μας δίνει την προσωπική-του μαρτυρία για την
τραγική εκείνη περίοδο, ενώ ο α
ναγνώστης έχει την ευκαιρία να
γνωρίσει από πιο κοντά, έξο) από
τα θεωρητικά πλαίσια των άλλων
φιλοσοφικών-του έργων, την
προσωπική-του τοποθέτηση απέ
ναντι στα κοινωνικά προβλήμα
τα εκείνης της εποχής.
ΕΡΣΗΑΑΓΚΕ
Στα γεγονότα πολίτη
Εκδ: Σίσυφος, Αθήνα, 1980.
Το βιβλίο αυτό περιέχει μια
σειρά διηγημάτων, που στέλνουν
στους ανθρώπους ' την είδηση
μιας επικείμενης καταστροφής.
Η Έρση Αάγκε αποδεικνύεται
ξανά καταγραφέας μιας πολυ
διάστατης πραγματικότητας, γε

μάτης κοινωνικά, υπερβατικά
και ονειρικά στοιχεία.
Η απόλυτη ελλειπτικότητα
στο ύφος, το σπάσιμο του συντα
κτικού, η αποσιώπηση των ευκό
λως εννοουμένων απαιτούν την
εντατική διανοητική παρουσία
του αναγνώστη.

ΤΟ ΒΗΜΑ

NAZIM X I KMET
Η γελάδα
Υπήρξε ή όχι ο Ιβάν Ιβάνοβιτς;
Μετάφραση: Ερμος Αργαίος
Εκδ: Δωδώνη, Αθήνα 1980
Το έργο του Ναζίμ Κιχμέτ, γε
νάρχη της τούρκικης προοδευτι
κής λογοτεχνίας, είναι τεράστιο
και πολύπλευρο. Ασχολήθηκε με
όλα τα είδη του γραπτού λόγου.
Βέβαια, είναι περισσότερο γνω
στός σαν ποιητής: καινοτόμος
στη τέχνη-του, αποδεσμεύεται α
πό την παραδοσιακή ποίηση της
πατρίδας-του, καθιερώνει τον ε
λεύθερο στίχο και δίνει στο έργοτου την πνοή του σοσιαλιστικού
ρεαλισμού.
Εκτός από την ποίηση, ο Να
ζίμ Χικμέτ ασχολήθηκε και με το
θέατρο. Έγραψε κάπου τριάντα
θεατρικά έργα, από τα οποία έ
χουν εκδοθεί δέκα. Τα δύο θεα
τρικά έργα αυτής της ελληνικής
έκδοσης δίνουν τη δυνατότητα
στους φίλους της ποίησής-του να
ανακαλύψουν και μια άλλη «εφαρμογή»_ των ιδεών-του με τα
εκφραστικά μέσα που προσφέρει
ο θεατρικός λόγος.
N. WIENER
Κυβερνητική
Μετάφραση: Ι.Σιατίτσας - Π.Πα
παχρήστου
Εκδ: Καστανιώτη, Αθήνα.
Πρόκειται για τη δεύτερη έκ
δοση του κλασσικού πια έργου
του N. Wiener.
Με την εμφάνιση της «Κυβερ
νητικής» το 1948 γίνεται η πρώτη
συστηματική προσπάθεια να θε
μελιωθεί μια επιστήμη που να κα
λύπτει τα φαινόμενα επικοινω
νίας, ρύθμισης και ελέγχου στις
μηχανές και στους ζωντανούς
οργανισμούς. Ο Ν. Wiener εξετά
ζει σε αι^τό το έργο τη μαθηματι
κή θεωρία της πληροφορίας, των
αλγορίθμων και των αυτοματι
κών συστημάτων. Με βάση τα ε
πιστημονικά και τεχνολογικά ε
πιτεύγματα της εποχής-του, προ
σπαθεί να εισαγάγει μια μεθοδο
λογία που θα επιτρέπει τη μελέτη
τόσο των μηχανικών συστημά
των όσο και των ζωντανών οργα
νισμών σε συνάρτηση με το
περιβάλλον-τους. Σκοπός αυτών
των προχωρημένων μελετών εί
ναι η επεξεργασία μιας θεωρίας
της μνήμης και του προγραμμα
τισμού των ηλεκτρονικών εγκε
φάλων, η βελτίωση των τηλεπι
κοινωνιών, η εισαγωγή της αυτο
ματοποίησης στη βιομηχανία, η
μελέτη του νευρικού συστήμα
τος, του γενετικού μηχανισμού
και της μάθησης.

Υ
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πού σ κέφ τετα ι
έλεύύερα
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Η Α γγελική Worning
παρουσιάζει τό μυθιστόρημα
της Μάρως Δούκα «Η αρχαία
σκουριά». Κέδρος 1980.
Το πρώτο μυθιστόρημα της
Μάρως Δούκα είναι το προτσές
μιας μεγάλης μερίδας της δεύτε
ρης ματεπολεμικής γενιάς που,
μεγαλωμένη στα θερμοκήπια της
αστικής αυταρχικής οικογένειας,
έγινε αριστερή από τις συνθήκες,
απόχτησε πολιτική συνείδηση
στα χρόνια της δικτατορίας κι έ
κανε την προσωπική-της επανά
σταση μέσα σ’ ένα κλίμα τρομο
κρατίας και φόβου. Είναι η εμπει
ρία των παιδιών που έζησαν το
Πολυτεχνείο, μην υπολογίζοντας
να δουν το σύμβολο του αγώνατους να υποβιβάζεται «σε κομμα
τικό είτε παραταξιακό προσηλυ
τισμό», και, τα όνειρά-τους ν’ α
ποδυναμώνονται σαν ουτοπιστικά οράματα, σε μια δημοκρατία
όπου οι κανόνες ορίστηκαν ξανά
από τους «μεγάλους». Στο γεγο
νός ότι το οδοιπορικό αυτό κάνει
την τρίτη έκδοσή-του μέσα σε λί
γους μήνες δεν πρέπει ν’ αποδώ
σουμε μόνο την επικαιρότητα του
ντοκουμέντου, αλλά και την ε
ντατική, αφηγηματική, ζωντανή,
χρωματισμένη και καθημερινή
φωνή της συγγραφέα.
Το φιλελεύθερο «καθιστικό»
μιας εύπορης οικογένειας είναι το
σκηνικό, ο φυσικός γεωγραφικός
χώρος όπου, στην αρχή του βι
βλίου, γνωρίζουμε τα πρόσωπα
που άμεσα - σαν ηθοποιοί με προ
καθορισμένους κοινωνικούς ρό
λους - ή έμμεσα - σα θεατές με α
ναλωμένη κιόλας τη διάθεση σε
πρόβες και άλλες πρεμιέρες - θα
πάρουν μέρος στους ψυχολογι
κούς ανασχηματισμούς και στη
συνειδησιαρχική πορεία της Μυρ
σίνης. Αυτοί και, κατά τραγική
ειρωνεία, πάλι αυτοί σ’ όλο το βι
βλίο. Το κορίτσι γεννήθηκε στα
τέλη του εμφυλίου. Σ’ ένα αθηναϊ
κό, μισοκουλτουριάρικο περιβάλ
λον. Ο πατέρας, ο Τέλης, γόνος
πλούσιας οικογένειας και κεν
τρώος δημοσιογράφος, χρωστά
τα ψηλά και σταθερά εισοδήματά-του στις μετοχές-του σε με
ταλλεία. Η μητέρα, η Ναταλί,
προέρχεται από τη μικροαστική
τάξη, αλλά έχοντας φορέσει, με
το γάμο-της, τα εξαρτήματα του
μεταπολεμικού σνομπισμού, επω
μίζεται, εκτός από τους πονοκε
φάλους της αγοραστικής μανίας
και του κοσμικού καθωσπρεπι
σμού, και όλες τις συνέπειες της
ανταγωνιστικής ιδεολογίας που
τροφοδοτείται από τη σεξουαλική
πολυπραγμοσύνή του συζύγουτης. Η Ναταλί, ο Τέλης και η
κόρη-τους Μυρσίνη. Με τις
μετοχές-τους, τα ταξίδια-τους
στο εξωτερικό, το πατρογονικό
σπίτι στην Κηφισιά, τα ανοίγματά-τους προς τα αριστερά. Ο
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Τέλης, καλύπτοντας όλες-του τις
ταξικές και φαλλοκρατικές απαι
τήσεις με μια χαριτωμένη ξενοια
σιά και με μια θεατρικά ομολογούμενη αδυναμία, θα σκαρώσει
τρία ακόμη παιδιά με διάφορες ε
ρωμένες και, πάντα με το ελεύθε
ρο και τη χάρη του ανεύθυνου αρ
σενικού, θα περνά Συμπληγάδες
αποκομίζοντας μικροπρόθεσμα
οφέλη. Κατά καιρούς καπάτσος,
δισεξουαλικός μια εποχή, πάντα
πατριαρχικός (αλλά καλοκουκουλωμένος στο μανδύα της τρυ
φερότητας) με τη Μυρσίνη, θα
καταφέρει να συνδυάζει ταχυδα
κτυλουργικά τις σοσιαλίζουσες
ιδέες-του με τα αυτονόητα
προνόμιά-του.Θα παντρευτεί στο
τέλος τη σταθερότερη ερωμένητου, την προστατευτική Λουκία,
παιδική φίλη της γυναίκας-του. Η
Ναταλί, ταπεινωμένη και μόνη,
θά αυτοκτονήσει. Όλα αυτά δια
δραματίζονται κάτω από τα μά
τια της γριάς υπηρέτριας, της πα
ραγκωνισμένης από τη Ναταλί,
Καλλιόπης, που, μέσα από τα ύ
πουλα σχόλιά-της, εξομαλύνει
την πλατφόρμα του Τέλη, το πα
ραδοσιακό πεδίο όπου τα δυο φύ
λα κρίνονται με διαφορετικά μέ
τρα και σταθμά.
Η Μυρσίνη περνά μια κρύα παι
δική ηλικία, ενώ ο πατέρας στα
θεροποιείτο επίπεδο ζωής της οι
κογένειας «την ίδια εποχή που η
κόκα-κόλα προσφέρεται σπανιό
τατο αναψυχτικό κι είναι πασί
γνωστο το δράμα της Σοράγιας.
Ήταν τότε που ένιωθαν οι αυτόχθονες περίπου Αίαντες του δυτι
κού πολιτισμού και οι θεωρητικοί
είχαν αποκηρύξει τον κομμουνι
σμόν ως ξένον προς την ιδιοσυγ
κρασίαν του Έλληνος και το φυ
λετικό σπερματοζωάριο». Καθώς
δε φτάνει τις προσδοκίες των γο
νέων, το συναίσθημα της μετριότητάς-της πάει χέρι χέρι με τη
δική-της ματαιοδοξία να δει ένα
από τα κρυφά ταλέντα-της να α
νεβαίνει στην επιφάνεια και, έτσι,
ν’ ανεβεί στην εκτίμηση του κύ
κλου. Η αποφυγή χαδιών, οι κοι
νοτοπίες που προσφέρουν τρυφε
ρότητα σ’ επιφανειακό επίπεδο
φέρνουν πόνο κι αποστροφή στο
παιδί. Η εφηβεία τη βρίσκει στη
θερμικοιτίδα της οικογενειακής ε
στίας, του ιερού βωμού για την υ
ποστήριξη του οποίου κανένα
πρόσχημα δε θεωρείται γελοίο. Ο
πατέρας, κύριος παίχτης του οι
κογενειακού σεναρίου, δίνει σα
φείς οδηγίες για την ανάγκη και
κάλυψη ενός αποδιοπομπαίου
τράγου στην οικογενειακή σκηνή.
Η Μυρσίνη παγιδεύεται σιγά σιγά
στις πατρικές βουβές εντολές και
στην ταύτιση με την πεθαμένη
γιαγιά-της (Μυρσίνη τη λέγαν τη
μαμά του Τέλη) που ο παπούς έ
κλεισε στο Δαφνί για να την τιμωρίσει που του απίστησε. Όσο κι
αν κρατά απόσταση από το μα

ταιόδοξο μικρόκοσμο της κοκέ
τας μαμάς-της, παίρνει όλα-της
τα μηνύματα για να παίξει το Θύ
μα, ρόλο που κολλά και στην πε
θαμένη, ζωηρή γιαγιά. Αρνούμενη
από τη μια να γίνει η πρώτη μπαλαρίνα των ονείρων της μαμάς,
γίνεται από την άλλη απροκάλυ
πτα η προέκταση του μπαμπά,
προσαρμοζόμενη στη θέλησή-του
και ταυτιζόμενη με το ρόλο του
αρχηγού - Σωτήρα: «Μ' άγγιζε
στον ώμο λες κι ήμουν το μήλοτου κι αυτός η μηλιά». Όταν με
γαλώσει, παρά την ενήλικη κατά
σταση του εγώ-της, θα ξαναζήσει
(στη φυλακή, στην αυλή του Πο
λυτεχνείου) το ίδιο σχήμα προ
σαρμογής. Κι αργότερα ακόμη θα
πει: «Κι αφού του άρεσα πιο πολύ
με κλονισμένα νεύρα, τ ’ άφηνα
λοιπόν κλονισμένα τα νεύρα-μου
για να του αρέσω». Η Μυρσίνη, ώ
σπου να βρει την αληθινή-της ταυ
τότητα θα παίζει συνέχεια με τα
μηνύματα,, έτσι, για να έχει την
αίσθηση ταυτότητας. Η παρουσία
του παλιού μακρονησιώτη Ανέστη, φίλου του Τέλη, και ο μύθος
του αντάρτη Αλέξη, αδερφού της
Λουκίας (φίλης της μαμάς κι ερω
μένης του μπαμπά) θα δώσουν
συγκεκριμένη μορφή στις παιδικές-της φαντασιώσεις και θ’ αυ
γατίσουν φαντάσματα ηρωικά
που θα ντύνονται στο εξής τις κα
τά καιρούς σεξουαλικές-της ε
ξάρσεις. Μια σειρά ερωτικών δε
σμών, αργότερα, θα της δώσει τα
εξωτερικά προσχήματα και τα
βολικά υποκατάστατα για να ακουμπήσει τις εικόνες αυτών των
δυο. Οι στερεότυπες φιγούρες των
αγωνιστών-εραστών διαλέγονται
ανάλογα με το περιθώριο που α
φήνουν για να τούς χειρίζεται η
φαντασία και το παιχνίδι του Θύ
ματος - Σωτήρα. Η μια, όμως, με
τά την άλλη δείχνουν το ασήμαν
το συμβατικό-τους περιεχόμενο,
περιβλημένο με τον παραδοσιακό
αντρικό ηγεμονισμό που δε με
τριάζεται ούτε από την κοινή συν
τροφική δράση. Κι η Ενήλικη
Μυρσίνη τους απορρίπτει.
Από την ημέρα που θα γίνει μέ
λος στη Νεολαία Λαμπράκη ώς
την ημέρα που θα βγει σώα από το
μακελειό του Πολυτεχνείου, με
ενδιάμεσο γεγονός το που πιάνε
ται και βασανίζεται από τη Χούν
τα, η Μυρσίνη δεν κάνει άλλο α
πό το να περνά συνειδησιακά
στάδια, να οργανώνει την εσωτερική-της αντίσταση και τη δικήτης επανάσταση. Παρ’ όλη την
αρχική-της σύγχυση, που την κά
νει να μπερδεύει ιδέες και φορείς,
προχωρεί διαυγής στη μαρξιστική-της κατάρτιση. Αντιδικταιορική δράση και ιδέολογική συνέ
πεια την κάνουν να σταματήσει
τις σπουδές-της στην Ιατρική για
τί δε θέλει τον εαυτό-της προνο
μιούχο φορέα ενός άδικου συστήμ’ατος. Η εξέγερση του Πολυτε

χνείου θα γίνει η χειροπιαστή ευ
καιρία για να δείξει μια ολόκληρη
γενιά, μαζί κι η Μυρσίνη, ότι η δι
κτατορία δεν είχε φάει με τα
σκουλίκια-της την καρδιά του πολυαναφερόμενου από τους δικτά
τορες «άσθενούς». Η Μυρσίνη θα
γλυτώσει από τα τάνκς αλλά θα
δει την αιματηρή θυσία των
συντρόφων-της και το επαναστα
τικό αυτό γεγονός ν’ ανακτιέται
και να γίνεται ψηφοθηρικό πανό
με τη μεταπολίτευση. Πολλοί από
τους φίλους του αντιδικτατορικού
αγώνα βολεύονται με προίκες, με
δουλίτσες, με γραβάτες. Στριμωγμένη στο «από τη μια απω
θούσα το περιβάλλον που μ’ ανέ
θρεψε, από την άλλη μ’ απωθούσε
ο χώρος που προσπαθούσα να εν
ταχτώ» κι απομονωμένη στη
δυσφορία-της για τη στάση των
οργανωμένων στελεχών («πότε
καθοδηγούμενων, πότε καθοδη
γητών») θα φθάσει κουρασμένη
στο στάδιο όπου θα αγκαλιάσει
τη δική-της αυθεντικότητα. Κά
ποτε κοιτά μέσα από την ιδέα της
εικόνας-της, που, για χρόνια, α
γωνιζόταν να κρατήσει. Με τη σι
γουριά όλων όσων έχουν στραγγί
ζει και την τελευταία-τους ψευ
δαίσθηση, φτάνει στην αναγνώρι
ση της πολλαπλής-της ταυτότη
τας, στον παραδεγμό της πολύπτυχης μοναδικότητάς-της, έτσι
όπως διαγράφεται πέρα από χα
ρακτηρισμούς, ετικέτες, ταμπέ
λες κομμένες και ραμμένες στα
μέτρα άλλων: «κάθε μέρα και πε
ρισσότερο σιγουρευόμουν ότι θα
περπατήσω χωρίς δεκανίκια που ο
καθένας μου δάνειζε για τη δικήτου αποθέωση». Η ζωή-της θα συ
νεχιστεί χωρίς επάγγελμα, χωρίς
σχεδιασμένο πλαίσιο. «Και τέλος
πάντων πότε νιώθω ένας Θεός πό
τε ένα πλάσμα» λέει η Μυρσίνη.
Και μ’ αυτή τή φράση τελειώνει το
βιβλίο. Ένα μυθιστόρημα που ξε
διψά τον αναγνώστη.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
ΑΝΤΟΝΗ ΚΑΛΦΑ

Ε κ τα σ η

τής αισθηματικής
ήλικίας

π ο ιή μ α τ α

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΗΚ
• Τή στάση τον περιοδικού
άπέναντι στήν ΕΔΗΚ επικρίνει
μέ επιστολή τον ό άναγνώστης
μας Σ. Koνδιονμπογλον:

2. Οί βουλευτές του στή
Βουλή έχουν κάνει πολλές έπερωτήσεις, πού έφεραν σέ πολύ
δύσκολη θέση τήν κυβέρνηση.
3. ’Επίσης, τό κόμμα αύτό
κατέθεσε πολλές προτάσεις νό
μων καί έποικοδομητικές τροπο
λογίες, συμβάλλοντας στή νομο
θετική έργασία.
4. Τέλος, στά μεγάλα εθνικά
θέματα (ΕΟΚ, προεδροποίηση
Καραμανλή, ΝΑΤΟ) έκανε καί
κάνει συνεπείς άγώνες....
"Υστερα άπ’ δλα αυτά φαντά
ζομαι νά δικαιολογήσετε τήν
άποψή μου δτι,άν συνεχιστεί ή
καχυποψία πρός τά προοδευτικά
(μή μαρξιστικά) κόμματα - σάν
τήν ΕΔΗΚ - μειώνουμε πολύ τίς
δυνατότητες μιας πλατιάς άντιδεξιάς συνεργασίας, πού είναι
καί κοινός στόχος.
Σ. Κονδιούμπογλου

’Αγαπητό «’Αντί»,
Ή άπάντηση τού γραφείου
τύπου τής, ΕΔΗΚ καί ή έπιστολή τού κ. Στρ. Χαραλαμπάκη
(τχ. 161) μέ έκαναν νά έπισημάνω ότι πράγματι ή στάση τού
«’Αντί» άπέναντι στό κόμμα
αύτό είναι λίγο συζητήσιμη.
’Από τό πρό έτους γκάλοπ
(πού παρουσίαζε τήν ΕΔΗΚ
μαζί μέ τ' άλλα κόμματα σ’ ένα
σύνολο 2%), τό όποιο άναφέρατε σέ κύριο άρθρο σας, μέχρι
jdç τελευταίες άναφορές (ή
παραλλείψεις) σας σχετικά μέ τή
δράση τού Κόμματος αύτοϋ
μέσα καί έξω άπό τή Βουλή,
δημιουργείται ή έντύπωση ότι
έξακολουθείτε νά βλέπετε πολύ
• ’Από τόν κ. Χρ. Χρηστάκη
έπιφυλακτικά άκόμα τήν ΕΔΗΚ.
(μέλος τής ΕΣΔΗΝ ’Ελευσίνας)
"Αδικα, κατά τή γνώμη μου.
έχουμε επίσης τίς έξής παρατη
’Επειδή νομίζω δτι δέν πρέπει
ρήσεις γιά τήν ΕΔΗΚ:
νά είναι μοναδικό κριτήριο
άξιοπιάΐίας ένός κόμματος μόνο
’Αγαπητό «’Αντί»,
ή τοποθέτησή του άπέναντι στό
Μέ μεγάλη κατάπληξη καί
μαρξισμό, πρέπει νά έπισημανπεριέργεια διάβασα στό «’Αντί»
θούν τά έξής:
(τχ. 162) καί συγκεκριμένα στή
1.
Ό Πρόεδρος τής ΕΔΗΚ σελίδα «ήμερομηνίες» τό άκόέχει ξεκαθαρίσει δτι τό κόμμα
λουθο κομμάτι: «ή άνακοίνωση
του ποτέ δέν πρόκειται νά συν
τού ΠΑΣΟΚ λέει δτι θά ύποεργαστεί μέ δεξιά κυβέρνηση καί
στηρίξει ένεργά κάθε ειλικρινή
ή γραμμή του αυτή έπανειλημπροσπάθεια άντιμετώπισης τών
μένα καί έμπρακτα έχει έπιδοκινατοϊκών εκβιασμών. ’Αντίθετος
μαστεϊ άπό τήν ήγεσία καί τά
μέ τήν άποψη αύτή· έμφανίζεται
στελέχη του.
ό κ. Ζίγδης...»
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Νομίζω δτι ύστερα άπό τά γε
γονότα πού
επακολούθησαν
(έπανεγκλωβισμός ' στό ΝΑΤΟ,
συζήτηση στή Βουλή), τά όποία
έπιβεβαίωσαν τίς καταγγελίες
τού Προέδρου τής ΕΔΗΚ, ένα
υπεύθυνο περιοδικό σάν τό
«’Αντί» θά πρέπει νά έπανορθώσει καί νά άποκαταστήσει
τόσο τόν κ. Ζίγδη δσο καί τήν
ΕΔΗΚ γιά τήν όρθότητα τών
καταγγελιών πού έγιναν τότε.
’Αλλά γιατί αύτή ή θέση τού
«’Αντί»; Νομίζω δτι τό «’Αντί»
παρασύρθηκε (καί δέν είναι ή
πρώτη φορά) άπό τό κλίμα πού
έχει δημιουργήσει ό δήθεν άντιπολιτευόμενος τύπος, μέ τήν
κατασυκοφάντηση τής ΕΔΗΚ,
τών θέσεών της καί τής ήγεσίας
της.
Ή άποσιώπηση τής δράσης
τής ΕΔΗΚ γίνεται άκόμα καί
στίς θέσεις καί καταγγελίες της
γιά τά έθνικά θέματα. Έτσι:
1. Τό 1978, ό κ. Ζίγδης κα
τήγγειλε στή Βουλή τόν Καρα
μανλή σάν «εισηγητή τής διζωνικής στόν Μακάριο». Ποιά δη
μοσιότητα πήρε αύτή ή καταγγε
λία;
2. Τόν ’Ιανουάριο τού ’79 ό
πρόεδρος τής ΕΔΗΚ άποκάλυψε
δτι γίνονται γυμνάσια τού τουρ
κικού στόλου δυτικά τής Λέ
σβου. Καί πάλι κατά «σύμπτω
ση» ό «άντιπολιτευόμενος» τύ
πος δέν έδωσε καμιά δημοσιό
τητα στό γεγονός...
Νομίζω δτι είναι καιρός πλέον
τό «’Αντί» νά έξετάσει τά
παραπάνω καί νά πληροφορηθεΐ

περισσότερα πράγματα γύρω
άπό τό τί γίνεται στόν πολιτικό
χώρο τού Κέντρου, πού έκφράζει μόνο ή ΕΔΗΚ
Μέ έκτίμηση
Χρήστος Χρηστάκης
Γ-8ο
Π Α ΤΟ ΑΝΤΙ
* Σχετικό μέ όρισμένες διαμαρ
τυρίες αναγνωστών γιά τά κρι
τήρια φιλοξενίας ορισμένων κει
μένων στό «’Αντί» είναι τό
γράμμα τού φοιτητή Κ.Κ., άπό
τή Βιέννη:
’Αγαπητό «’Αντί»,
Τόν τελευταίο καιρό τό περι
οδικό αύτό καταγγέλλεται δτι τό
χαρακτηρίζει ένας κακώς έννοούμενος (ή έπιτηδευμένος)
πλουραλισμός. "Οπως γράφει ό
κ. Μ. Ρουχωτάκης (τχ. 164), «τό
«’Αντί», έν άνόματι ένός ιδεολο
γικού πλουραλισμού έχει γίνει
πολύ άνοιχτό. Τόσο άνοιχτό,
πού νά χωρά τά πάντα».
Νομίζω δτι ένα πραγματικά
προοδευτικό περιοδικό φροντί
ζει, μεταξύ άλλων, ώστε αύτά
πού δίνει στούς άναγνώστες του
νά μήν άποτελούν τροφή γιά μιά
δρισμένη ιδεολογία, άλλά πλη
ροφορίες, πού κεντρίζουν τόν
. τυχόντα δογματισμό τους καί
τούς κάνουν νά άναθεωρήσουν
θέσεις καί άπόψεις.
”Αν, μετά τήν άναθεώρηση,
άποκτήσουν καινούριες ή κρα
τήσουν τίς παλιές, αύτό είναι
λίγο άδιάφορο. Τό κέρδος είναι
δτι άνέβηκαν ένα σκαλοπάτι
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τόν τυφλό έθνικισμό καί τόν
ρες πολιτικές δυνάμεις τής Γαλ
ή λειτουργία μονάδων παραγω
έπεκτατισμό. Ή μόνη πηγή πού
λίας άντέδρασαν δίνοντας άντιγής μέ σχέσεις σοσιαλιστικές,
μπορεί νά τροφοδοτήσει τήν
φασιστική διάσταση στίς έκδηβ) Τά κιμπούτζ δέν λειτουργούν
έθνική ταυτότητα τού Ισραήλ
λώσεις τους άλλά μέ κύριο
μόνο μέ τά μέλη τους άλλά χρη
είναι ή Ιουδαϊκή θρησκεία, μιας
σκοπό τήν έξαφάλιση τής έβραϊσιμοποιούν καί μισθωτούς, συν
καί οί έρχόμενοι άπό δλες τίς
κής ψήφου στίς έρχόμενες προε
επώς δέν έχουν δλοι τό ίδιο
χώρες τού κόσμου έβραϊοι δέν
δρικές έκλογές. ’Απόδειξη, τό
status, άρα ύπάρχουν έκμεταλέχουν ούτε κοινή γλώσσα, ούτε
δτι κανείς δέν άντέδρασε τόσο
λευτές καί έκμεταλλευόμενοι. Τό
κοινές παραδόσεις, ούτε γενικό
έντονα μέ τίς βόμβες κατά τών
1970 άπό 85.000 έργαζόμενους
τερα κοινή κουλτούρα. Κατά τήν
παλαιστινιών δημάρχων στό ’Ισ
στά κιμπούτζ πάνω άπό 20.000
άποψή μου ή κοινή θρησκεία εί
,ύχαριστώ
ραήλ φέτος τό καλοκαίρι ή
ήταν μισθωτοί.
Κ.Κ.
ναι άνεπαρκές στοιχείο έθνικής
άκόμα τό δτι κανείς δέν άντιδρά
γ) Ό κύριος ρόλος τών κιμταυτότητας. Ήδη έχουν τεθεί
ένάντια στή ρατσιστική μεταχείπούτζ είναι ή έμφύτευση έβραϊΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟ
στό ’Ισραήλ σοβαρά προβλήματα
ρηση τών άράβων έμιγκρέδων
κών κοινοτήτων στά κατεχόμενα
μεταξύ έβραίων διαφορετικής
• ( Άπό τόν κ. Άντώνη Σούλ- στή Γαλλία (πρόσφατα, μάλιστα,
εδάφη μέ στόχο τόν περιορισμό
καταγωγής, πού έκφράζονται
τσε έχουμε τήν παρακάτω απάν στήν Μασσαλία ένας άστυνομιτών άράβων σέ μειονότητα στόν
συχνά καί στό θρησκευτικό έπίτηση στό γράμμα τού κ. Άλκη κός σκότωσε έναν άλγερινό κατά
τόπο τους.
πεδο μέ τήν άντίθεση μεταξύ
Μοκάτου (τχ. 164):
τή διάρκεια ένός έλέγχου ταυτό
Ύπάρχουν πάρα πολλά νά
άσκενάζυ καί σεφαράντ. Άπό
’Αγαπητό ’Αντί,
τητας).
γράψει κανείς γιά τό σιωνισμό
2)
Έ φ ’ δσον γίνεται λόγος γιά μεριάς τού ιμπεριαλισμού ύπάρ
Νιώθω
υποχρεωμένος
νά
(βασανιστήρια πολιτικών κρα
άπαντήσω στό γράμμα «γιά τήν «έβραϊκό λαό» καί κατά συν
χουν δύο «στοιχεία» υπεραρκετά τουμένων κλπ) άλλά πιστεύω δτι
γιά τήν ίδρυση κράτους καί εί
άναβίωση τού άντισημιτισμού» έπεια γιά «έβραϊκό έθνος» γενι
ό περιορισμένος χώρος ένός
(Τεύχος 164) τού ’Αλκή Μοκά κότερα πρέπει νά έρευνήσουμε
ναι: ή άστυνόμευση τής Μέσης γράμματος δέν έπιτρέπει κάτι
’Ανατολής καί ή Ικανοποίηση
του γιατί πιστεύω δτι τά έπιχει- τήν όρθότητα τού δρου. 'Υπάρ
παρόμοιο. ,
*
Ευχαριστώ πολύ
τού έβραϊκού λόμπυ τών ΗΠΑ.
ρήματά του είναι περισσότερο χουν πολλοί όρισμοί γιά τό τί
Άντώνης Σούλτσε
Μόνο πού αυτά τά «στοιχεία»
φιλοσιωνιστικά παρά άντιφασι- είναι «έθνος»,
γενικά, όμως,
δέν άποτελούν μέρος τής δικής
ύπάρχουν δυό άντιλήψεις: α) Ή
στικά.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
μου (καί έλπίζω κάθε προοδευ
1)
Μπροστά σέ μιά ένέργεια, άντίληψη τού έθνους γιά τόν
τικού) άντίληψης περί έθνους.
όπως ή τοποθέτηση βόμβας σέ έαυτό του (ή ό αύτο-όνομασμός
3)
Όσον άφορά τά «σοσιαλι • Άπό τόν κ. Τ.Π., βοηθό στό
μιά άπό τίς συναγωγές τού Πα μιας κοινότητας σάν έθνους). 6)
Πανεπιστήμιο Αθηνών, φωτί
ρισιού, κανείς δέν μπορεί νά Ή άντίληψη τών ξένων, πρός
στικά κιμπούτζ» ύπάρχουν πολ
ζονται ορισμένες πλευρές τον
μείνει άσυγκίνητος. Παρατήρησα τήν έν λόγω κοινότητα, περί
λοί λόγοι γιά τούς όποιους δέν
προβλήματος «φοιτητές εξωτερι
κυρίως δύο ειδών άντιδράσεις: έθνους. Αυτή ή άντίθεση περί
είναι σοσιαλιστικά, οί πιό ση
κού»:
α) Ή έβραϊκή κοινότητα άντέ- τού έθνους «καθ’ αύτό» καί
μαντικοί είναι:
’Αγαπητό μου ΑΝΤΙ,
δρασε όχι τόσο άπό άντιφασι- «καθ’ ύμάς», μήν ύπάρχοντας
α) Ό ταν τό σύνολο τής παρα
Έχω τήν πίστη δτι θά φιλοξε
σμό άλλά περισσότερο έπειδή κοινό πεδίο λογικής μεταξύ τών
γωγής διέπεται άπό σχέσεις
νήσεις μέσα στίς στήλες σου τά
θίχτηκε άμεσα, β) Οί περισσότε δύο άντιλήψεων, έκδηλώνεται μέ
καταπιταλιστικές είναι άδύνατη

άπό τό τέλμα τοϋ ιδεολογικού
δογματισμού καί δυό άπό τό
βούρκο τής άπληροφόρησης.
Καί σ’ αύτό νομίζω δτι μάς
βοηθάει τόν τελευταίο καιρό τό
«’Αντί».
Αυτή τη δεδομένη στιγμή τό
συγχαίρω καί έλπίζω πάντα στό
καλύτερο.
rf\r.
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RYLA RIN O S
ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
15 - 16 Κ Α Ι 17 ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΕΩΖ 5.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ - ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ - ΚΑΡΤΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΛ
ΛΕΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:
ΠΙΝΑΚΕΣ - 150 ΕΡΓΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΖΩ
ΓΡΑΦΩΝ

Ρ. ’Ολύμπιος

Επιδράσεις του Κυπριακού πάνω στή
σκέψη τών άγωνιστών της άριστεράς
Λουκάς Άξιλός
Δήμος Βιργής
Παύλος Χατζηπαύλου

Κύπρος: Α πό τήν αυτοδιάθεση - ένιυση
στή διεθνοποίηση - διχοτόμηση
Ή παραίτηση άπό τόν έθνικοαπελενθερωτικό άγώνα
χαί οί ρίζες τής σημερινής κατάστασης
Διεθνοποίηση Ισον άποεθνιχοποίηση
Ή διχοτόμηση έχει πιά ούσιαστικά όλοχληρωθεϊ

ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΑ ΓΛΥΚΑ!!!
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9 Βος ΟΡΟΦΟΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΗΛ. 3210557 -3210384

Κυπριακή οικονομία: Τά δρια τού *θαύματος»
Ή πολιτική κατάσταση καί τά πολιτικά κόμματα στήν Κύπρο
Τό κυπριακό πρόβλημα
σάν ένα βασικό στοιχείο τής έλληνοτουρκικής διένεξης
χαί πώς άντιμετωπίζεται άπό τήν έλληνιχή πλευρά
Ανακεφαλαίωση: Τό σημερινό c[διέξοδο
έπιτείνει τήν κρίση

’Ιταλίας καί δέχονται έναντι κά
ποιας χρηματικής άμοιβής νά
περάσουν ένα ή δυό μαθήματα
τού Α' έτους όχι μέ τό νόμιμο
δρόμο, προκειμένου νά έξασφαλίσουν βαθμολογία τέτοια πού
θά τούς έπιτρέψει νά μετεγγραφούν στήν άντίστοιχη Ελληνική
Σχολή. Έ ν πάσει περιπτώσει μετεγγράφονταικαί συνεχίζουν κα
νονικά τίς σπουδές τους, τίς
όποιες καί όλοκληρώνουν. Κά
ποτε άνακαλύπτεται τυχαία τό
τί συνέβη καί χωρίς καμιά συζή
τηση άρχίζει ή διαγραφή άπό τό
Πανεπιστήμιο φοιτητών πού εί
ναι ή τελειόφοιτοι ή δίνουν πτυ
χιακές έξετάσεις, ή άλλοι, πού
άπλώς περιμένουν νά όρκιστούν!
Πέρα, όμως, άπό τή διαγραφή
τους καί τό δραματικό πρό
βλημα πού δημιουργεϊται γιά
τούς νέους αύτούς τών 24 καί
25 έτών, πού φάγανε μιά ζωή
στά θρανία καί γιά ένα λάθος
τους έφηβικό τούς ζητάνε τήν
κεφαλή έπί πίνακι, έρχεται ή
κυβέρνηση μέ τή «δικαιοσύνη»
της νά τούς στείλει στό έδώλιο
τού κατηγορουμένου καί νά τούς
δικάσει καί καταδικάσει μέ σο
βαρές ποινές σάν κοινούς έγκληματίες τού ποινικού κώδι
κα!!! Κι αυτά δλα, βέβαια, στίς
πλάτες αύτών πού δέν είχαν
στόν ήλιο μοίρα, διότι, όπως εί
ναι πιά γνωστό, δσοι διαθέτουν
«δυνατότητες» συγκαλύπτονται.
Κάτω άπό τό φάσμα αυτής

παρακάτω, σάν συμβολή στην
άποκατάσταοη μιας τραγικής
άδικίας πού διενεργεϊται άπό τό
κατεστημένο τών κυβερνήσεων
τής δεξιάς σέ βάρος ένός συν
όλου φοιτητών πού άποτελούν
τά έξιλαστήρια θύματα τής δι
κής της εύκαιριακής καί άπρογραμμάτιστης πολιτικής στό πε
δίο της παιδείας. Τό θέμα είναι
ή διαγραφή ένός ικανού άριθμού φοιτητών άπό τά Πανεπι
στήμια γιά λόγους πού θ’ άναφέρω παρακάτω μέ άμεση συν
έπεια νά μή μπορούν νά πάρουν
πτυχίο κι άπό έκεϊ καί πέρα νά
ύποστοΰν όλες τίς συνέπειες τής
πράξης αύτής.
Τό Ιστορικό τής υπόθεσης άρχίζει πρίν άρκετά χρόνια όταν ή
μεγαλύτερη μάζα τών υποψή
φιων γιά τά ΑΕΙ έξαναγκάζεται
νά καταφύγει σέ Πανεπιστήμια
τού έξωτερικού καί κυρίως τής
’Ιταλίας, προκειμένου άργότερα
νά μετεγγραφεί σ’
έλληνικά
Πανεπιστήμια γιά νά συνεχίσει
καί νά όλοκληρώσει τίς σπουδές
του. 'Ορισμένοι άπ’ αύτούς
κάτω άπό τήν πίεση τών δύσκο
λων συνθηκών διαβίωσης καί
σπουδών (προβλήματα στέγης,
διατροφής, συναλλάγματος καί
ξένης γλώσσας) άλλά καί τό
άπειρο τής ήλικίας τους (κορί
τσια κι άγόρια Τ8 έτών) πέ
φτουν
θύματα
τυχοδιωκτών
«μπίζνεσμεν» τών προβλημάτων
τών Ελλήνων φοιτητών τής

ΑΓΡΑ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

«ΜΙΝΩΑΣ»
’Ά νδρου 6 τηλ. 8231669 ΑΘ ΗΝ Α

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ
Αννιτα Σκογκ71ουντ

ΧΑΜΕΝΑ
SSssx.NIATA
μ υ β ισ τορ ημα

με τκοοερες οημεκχχις του καθ. Λουίτζι Καφ<νι

Ε π ίσ η ς τά βραβευμένα άπό τόν κύκλο Ελληνικού
Παιδικού βιβλίου· καί τή Γυναικεία Λογοτεχνική
Συντροφιά έργα τής καθιερωμένης πλέον συγγραφέως παιδικώ ν βιβλίων ΣΟ Φ ΙΑ Σ ΦΙΛΝΤΙΣΗ

ί.
2.
3.
4.

Μιά πόλη λουσμένη στόν ήλιο
Νιότη χωρίς τραγούδια
Ό μεγάλος μας άδερφός
Μισά τής στεριάς μισά τής θάλασσας.

ΒΚΔΟΣΒΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ ΑΔΗΣ

ΠΕΘΑΙΝΩ
ΣΑ ΧΩΡΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΣ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΛΟΓΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Ν. ΜΑΡΩΝΠΉ

%

•

·

I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
1-4
Πλατεία Σταδίου 5, Άθήνα'501 —- τηλ. 728.263
Διανομή στήν ’Αθήνα : τηλ. 32.45.332

Τό καλό ϊιαιόικό βιβλίο είναι
κοινωνική προσφορά
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
• Οι τελευταίες τραγικές
στιγμές του καπετάν Άρη -η
σύγκρουσή-του με το ανέφι
κτο.
• Έργο που διεισδύει σε βά
θος στο υπαρξιακό πρόβλημα
κάθε γνήσιου επαναστάτη.
• Απαραίτητο συμπλήρωμα
σ τη ν β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α τ η ς
Εθνικής-μας Αντίστασης.
Φωτογραφίες:
Σπάρου Μελετζή
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΑΜΜΗ»
Ακαδημίας 57 Τηλ. 36.38.435

τής όλοκληρωτικής καταστροφής
τά παιδιά αυτά καταφεύγουν
έδώ κι έκεί προσπαθώντας άπό
κάπου νά πιαστούν, χτυπάνε
πόρτες βουλευτών, ύπουργών
καί, άς μού συγχωρεθεϊ ή έκ
φραση, φιλάνε δέν ξέρω κι έγώ
ποιές
κατουρημένες
ποδιές,
προκειμένου νά βρουν κάποια
λύση στό πρόβλημά, τους, πού
όπως καταλαβαίνετε είναι πρό
βλημα έπιβίωσης. Δυστυχώς,
πέρα άπό τή κυβέρνηση πού δέ
φαίνεται διατεθειμένη νά άσχοληθεί σοβαρά μέ τό θέμα, καί ή
άξιωματική άντιπολίτευση άποφεύγει έντεχνα νά λάβει σαφή
θέση στό ζήτημα, γιατί δπως
φαίνται είναι κι αυτό ένα ση
μείο γιά δημαγωγική άντιπολίτευση.
Σάν έπίλογο τού γράμματος
αυτού θά ήθελα νά καλέσω
δλους όσους έχουν σχέση μέ τήν
υπόθεση αυτή καί στά χέρια
τους βρίσκεται ή λύσης της,
συμπολιτευομένους καί άντιπολιτευομένους, νά έλέγξουν ξανά
τό δλο θέμα ψύχραιμα καί νά
έπαναφέρουν τούς φοιτητές στά
Πανεπιστήμια, μέ ποινή πού άρμόζει στό άδίκημά τους (δπως
επανάληψη τού Α ' έτους ή νά
ξαναδώσουν έξετάσεις στά μα
θήματα πού δέν πέρασαν νόμι
μα). ’Εμείς πού ζούμε άπό
κοντά τό δράμα τους δέν θά
πάψουμε νά τούς συμπαραστε
Κάθε

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

κόμαστε μέχρι τήν πλήρη άποκατάσταση τής δικαιοσύνης
Τ.Π.
’Οδοντίατρος
ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ
• Τις αντιρρήσεις του γιά τις
διαπιστώσεις τον Ά . ’Εργατικού
σχετικά μέ τήν πρόσφατη πολι
τική τής Π ΑΣΚΕ εκφράζει ό κ.
Γιάννης Χαρονικολάου:
’Αγαπητό «’Αντί»,
Γράφει ό συνεργάτης σας
Ά ντ. ’Εργατικός περί «διεύρυν
σης» τής ΓΣΕΕ μέ τήν ΠΑΣΚΕ
καί ειδικότερα μέ στελέχη τού
ΠΑΣΟΚ. Νομίζω πώς εύκολα
βγαίνουν αυτές οί διαπιστώσεις
άπό όποιονδήποτε θά ήθελε νά
λασπολογήσει έναντίον τής Π Α
ΣΚΕ, ή νά δώσει μιά λογικοφανή άπάντηση στήν άνοδο αυ
τής τής παράταξης μέσα στόν
έργατικό χώρο.
Γιά ότιδήποτε άλλο γράφει ό
Α.Ε. έχω νά πώ πώς είναι άνακριβές καί πώς άποτελεΐ ύπουλη
άντεργατική προπαγάνδα, δσον
άφορά τίς θέσεις τής ΠΑΣΚΕ
γιά τήν πρωτοπόρα έργατική
τάξη, πού τό ΠΑΣΟΚ θεωρεί
μιά άπό τίς κύριες δυνάμεις τής
αλλαγής.
Ευχαριστώ γιά τη φιλοξενία
Γιάννης Χαρονικολάου

Κυριακή

• Υπεύθυνος Διαφημίσεων:
ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ
• Φωτοστοιχειοθεσία:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 729.237
• Αναπαραγωγή φίλμς
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 729.237
• Εκτύπωση:
Εργοστ. Γραφικών Τεχνών
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ιάσιου 5, Περιστέρι
Τηλ. 57.22.201

• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο
εκφράζει την προσωπική άπο
ψη του συγγραφέα-του.
• Χειρόγραφα δεν επίατρέφονται.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Εξωτερικού
Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:
εξάμηνη:..............απλή δολ. 15
»
αεροπ.δολ.17
ετήσια:.................απλή δολ. 30
»
αεροπ.δολ.34

0

G U IK Q

αντικείμενο

στάχυ
Ξάνθου 7 Κολωνάκι

αντικείμενο
Δημητρίου Ιδύναρη 30 Θεσσαλονίκη
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• Μοντάζ:
Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ

Εξάμ. 320 δρχ. - Ετήσια 640
Ετήσια Οργανισμών,
Τραπεζών, κλπ: 1.500 δρχ.
Για φοιτητές έκπτωση 15%

6

εκδόσεις «ΑΚΙΔΑΛΙΑ»

• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
Αθήνα 601
• ‘
υ:

Εξόρμηση

<

Συνταγές
για την ομορφιά
του προσώπου

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Αθήνα 601
Τηλ: 732.713-732.819

Η.Π.Α. - Καναδάς - Αν. Ασία:

εξάμηνη:..............απλή δολ. 15
»
αεροπ.δολ.22
ετήσια:................ απλή δολ. 30
■»
αεροπ.δολ.44
Αυστραλία - Ωκεανία:

εξάμηνη:..............απλή δολ. 15
»
αεροπ.δολ.30
ετήσια:.................απλή δολ. 30
»
αεροπ.δολ.60
• Εμβάσματα επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601
• ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ: δρχ. 30
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ: ΤΙΜΗ δρχ 50
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
• για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας
Στα γραφεία του «ΑΝΤΙ»
Δημοχαρους 60, τηλ. 732.713
• για τα βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας:
Βιβλιοπωλείο
Μ. Κοτζιά και Σία Ο.Ε.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη

ANT. ΛΙΒΑΝΗΣ &ΣΙΑ “ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ »
ΣΟΛΩΙΜΟΣ 94. τηΛ.: 36 ΙΟ 589

Σ το υ ς φ ίλονς-σ ας κ α ι στους γνω στούς-σας προφέρετε για δώρο ένα β ιβ λίο .
Δ ια λ έ ξ τε β ιβ λ ία ε λ λ η ν ικ ή ς κ α ι ξένης λ ο γο τεχ νία ς
γνω Ο τώ ν ελλή νω ν κ α ι ξένω ν συγγραφέων από τις εκδ όσ εις-μα ς που είν α ι επ ιλεγμένα
μ ε επ ιμέλεια κ α ι προσοχή , ώ σ τε καλύπ τουν τις προτιμήσεις-σας.

14) ΑΝ ΤΙΘ ΥΕΑΑΑ

1) Α Ν Ο Η Λ ΙΟ Σ ΠΕΘ ΑΝΕΙ

ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ

ΟΡΙΑΝΑ ΦΑΑΑΤΣΙ

15) ΣΤΑ Χ ΤΕ Σ Κ Α Ι Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ ΙΑ

2) Ο Ι ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

ΖΕΡΖΥ ΑΝΤΡΕΖΙΕΦΣΚΥ
Λογοτεχνική Επιμέλεια: ΒΑΣ. I. ΦΙΛΙΑ

ΗΛΙΑ KAZAN
3) Ο Κ Η Π Ο Σ ΜΕ Τ 'Α Γ Α Λ Μ Α ΤΑ

16) Ο ΑΛΛΟ ΓΝ Ω Μ Ο Σ

ΝΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ

4) ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΑ

17) Α Ν Α ΣΤΡ Η N ΥΧΤΑ

ΝΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ

ΠΕΡΙΚΛΗ ΡΟΔΑΚΗ

5) Ο ! ΒΟΡΓΙΕΣ

ΚΔΑΜΠΟΥΝΤ (ΑΔΦΡΕΝΤ ΧΕΝΣΚΕ)

18) ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟ ΠΗΣ

6) ΣΚ Λ Η Ρ Ο Ι Κ Α ΙΡ Ο ! (Α Βραβείο ΛΕΝ IN )

ΧΟΡΧΕΑΜΑΝΤΟ

ΑΝΙΑ ME' Y ΑΕΜΠΕΛΤ
19) Η ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΦΤΕΡΝΑ

ΝΥΧΤΑ Α ΓΩ Ν ΙΑ Σ (Α ' Βραβείο Λ ΕΝ IN )

ΧΟΡΧΕΑΜΑΝΤΟ

ΤΖΑΚ ΑΟΝΤΟΝ
20) Η ΖΩ Η

ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚ Ο ΤΑ Δ Ι (Α ' Βραβείο Λ ΕΝ IN )

ΧΟΡΧΕ ΑΜΑΝΤΟ

ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗ ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ Y
21) ΤΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΛΕΝ ΕΦΕΡΕ ΒΡΟΧΗ

7) Ο Ι ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ Ι

ΓΙΩΡΓΟΥ MANIAT ΑΚΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗ ΡΟΔΑΚΗ

22) ΑΦ Η ΣΤΕ Μ Ε ΝΑ Μ ΙΛ Η ΣΩ

8) ΟΙ ΓΥΜ Ν Ο Ι

ΝΤΟΜ1ΤΙΛΑ ΜΠΑΡΙΟΣ ΝΤΕ ΤΣΟΥΓΚΑΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑ

23) Α Ν Υ Π Α Ν ΤΡ Η ΜΗΤΕΡΑ

9) ΤΟ Λ ΙΜ Α Ν Ι ΤΗΣ Α ΓΩ Ν ΙΑ Σ

ΚΥΡΙΑ ΤΟΠΑΛΟΒ

ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

24) ΤΕΡΕΖΑ Μ ΠΑ ΤΙΣΤΑ

10) ΙΜ Α Ν ΤΕ Σ

(Α' Βραβείο
Ίταλολατινοαμερικανίκης λογοτεχνίας)

ΒΑΣ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
11) ΤΟ ΞΙΦ Ο Σ

ΧΟΡΧΕ ΑΜΑΝΤΟ

ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ

25) Ο Ι ΔΩΔΕΚΑ Κ ΑΙΣΑΡ Ε Σ

12) Α ΤΟΜΟ

ΣΟΥΕΤΟΝΙΟΣ

ΤΑΚΗ ΧΑΤΖΗ ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

26) Μ A P T IN Η Ν TEN

13) Η Π Ε ΤΡ ΙΝ Η ΣΤΡΑ ΤΑ

ΤΖΑΚ ΑΟΝΤΟΝ

ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΓΕΑΑΝΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
1) ΠΕΡΣΕΑΣ

ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΚΛΗ ΡΟΔΑΚΗ
2) ΠΡΟ ΕΛΑΗΝΕΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ - ΛΑΟΙ
ΠΕΡΙΚΛΗ ΡΟΔΑΚΗ

Α ΙΘ Ο ΥΣΑ ΤΕΧ Ν Η Σ
Λ ΥΚ Α Β Η ΤΤΟ Υ 16 ΤΗΛ. 3629822

1 ΔΕΚΕΜΒΡΗ - 10 ΓΕΝΑΡΗ
ΕΡΓΑΤΕΧΝΗΣ
ΚΑΙ Α Λ Λ Α Α Ν ΤΙΚ Ε ΙΜ Ε Ν Α ΓΙΑ ΔΩΡΑ
ΙΣΟΓΕΙΟ
ΕΡΓΑ Μ ΙΚΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ Α Λ Λ Α ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Κ Α ΛΛΙΤΕΧΝ Ω Ν
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
Α Κ Ρ ΙΘ Α Κ Η , ΑΠΕΡΓΗ, Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ Δ Η , Β Ε Ρ Ν Α Δ Α Κ Η , Γ Α ΙΤ Η
Γ Κ ΙΚ Α , Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ , Δ Ρ Ο Υ Γ Κ Α , ΖΟΥΝΗ
Θ Ε Ο Φ ΙΛ Η , Θ Ε Ο Φ Υ Λ Α Κ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ , Κ Α Γ Κ Α Ρ Α , « Α Ν ΙΑ Ρ Η , ΚΑΡΑ
Κ Α Ρ Α Β Ο Υ Ζ Η , Κ Α Τ Ζ Ο Υ Ρ Α Κ Η , Κ Α Τ Ρ Α Κ Η , Μ Α Ν Ω Λ ΙΔ Η , Μ ΙΓ Α Δ Η
ΜΟΡΑΛΗ, Μ Υ Τ Α Ρ Α , Π Ρ Α ΣΙΝ Ο Υ , ΡΗΓΑ,.ΡΟΚΟΥ, Σ Α Ρ Ε Λ Α Κ Ο Υ
Σ ΙΜ Ω Σ Ι, ΣΟΡΟΓΚΑ, Σ Π Ε Ρ Α Ν Τ Ζ Α , ΣΠ ΗΤΕΡΗ
Τ Ζ Ο Λ Α Κ Η , Τ Ο Υ Γ ΙΑ , Τ Σ Ο Κ Λ Η , ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, Φ Α Σ Ι Α Ν Ο Υ

ΠΑΤΑΡΙ
ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ
ΟΙ ΕΚΔΟΣΕIΣ "ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ" ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΣΗΜΑ"
ΑΚΟΜΑ Δ ΙΣ Κ Ο Ι—ΚΑΣΕΤΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠ Α Ν ΙΕ Σ Α Φ ΙΣΣΕΣ
ΥΠΟΓΕΙΟ Η ΠΑΙΔΟΓΚΑΛΕΡ(
Π Α ΙΧ Ν ΙΔ ΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ Ή Κ Α ΤΑ ΣΚ ΕΥΑ ΣΜ ΕΝ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΥΣ Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν Ε Σ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗ Σ Α ΙΘ Ο Υ ΣΑ Σ
ΚΙ ΑΝΑΜΕΣΑ Σ Τ 'Α Λ Λ Α ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ Π Α ΙΧ Ν ΙΔ ΙΑ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΓΑΙΤΗ
Α ’ ΟΡΟΦΟΣ
Η ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΓΑΔΗ
Β' ΟΡΟΦΟΣ
Μ ΟΝΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑ Ή ΧΑΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘ Ο ΥΣΑ Σ
Π ΟΡΟΦΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΒΙΝΤΕΟ—ΤΗ Λ Ε Ο Ρ Α ΣΕ ΙΣ—ΚΑΜΕΡΕΣ—ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΤΕΣ
ΚΑΙ Τ Α ΙΝ ΙΕ Σ Β ΙΝ Τ Ε Ο -Τ Ε Χ Ν Η Σ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ
Δ ’ ΟΡΟΦΟΣ
ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΤΙ ΠΑΡΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ)
ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΙΝΤΕΟΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝ Η Σ

