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«νεα σύνορα»
Τώρα το καλοκαίρι διαλέξτε την πνευματική συντροφιά σας. Ανακαλύψτε
την «Μικρή Βιβλιοθήκη» του εκδοτικού οίκου « Νέα Σύνορα » A. A . Αιβάνη
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ΤΟ ΑΝΤΙ δεν φιλοδόξησε ποτέ να επιτελέσει τον πολιτικό ρόλο που
ασκούν εξ ορισμού τα κόμματα, ή διεκδικούν οποιουδήποτε τύπου
πολιτικές συσπειρώσεις. Ούτε και σε αυτές λοιπόν τις εκλογές έχουμε την
οποιαδήποτε διάθεση για να εκφωνήσουμε μια ορισμένη «γραμμή» για την
κατεύθυνση της ψήφου.
ΑΝΑΛΟΓΕΙ όμως —και σε μας— μια γνώμη γύρω από τα επίμαχα
θέματα αυτών των εκλογών και ιδίως για εκείνες τις πλευρές τους που θα
επηρεάσουν σημαντικά τις μετεκλογικές εξελίξεις.
ΗΔΗ, με ευθύνη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ μιλάμε για εκλογές που μόνο
στο όνομά τους θυμίζουν πως διεξάγονται για την αποστολή των
αντιπροσώπων μας στο Ευρωκοινοβούλιο.
Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ «εφ’ όλ^ς της ύλης» που πρώτη ζήτησε η «ΝΔ» για να
την ευγνωμονεί απεριορίστως το ΠΑΣΟΚ, απέτρεψε για άλλη μια φορά
έναν τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο γύρω από ένα καίριο θέμα όπως η
ΕΟΚ, για να εκτραπούν και πάλι τα πάντα σε αναμετρήσεις μπαλκονιού.
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, μέσα σ’ αυτό το κλίμα πρόκυψαν τα πρώτα «άνθη του
κακού». Η «ΝΔ», παράταξη που δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την
απομάκρυνσή της από την εξουσία, επέστρεψε τάχιστα στις όχι και τόσο
μακρινές καταβολές της. Οργανωμένος τραμπουκισμός, χυδαιοποίηση των
επιχειρημάτων, τρομοκάτηση των αντιπάλων, κυριάρχησαν στην πρακτική
της, και διέλυσαν σε μια εκλογική μάχη όποια εικόνα προσπαθούσε να
επιβάλει ένα τμήμα της από τη μεταπολίτευση και δώθε.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ λοιπόν καμιά αμφιβολία πως η Δεξιά πρέπει να ηττηθεί
και να αποδυναμωθεί ακόμα περισσότερο και σ’ αυτές τις εκλογές. Όχι
γενικά και αφηρημένα επειδή είναι η Δεξιά, αλλά πρακτικά και
συγκεκριμένα επειδή αυτή η Δεξιά είναι απειλή για τη δημοκρατική
ομαλότητα των εξελίξεων.
ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ όμως ότι η αποδοκιμασία στη Δεξιά είναι
μονόδρομος υπέρ ενός μόνον άλλου κόμματος, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ.
Βέβαια, στο κλίμα της πόλωσης που επικράτησε σε ένα μεγάλο βαθμό,
επανήλθε η λογική της «αποτελεσματικότητας».
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ όμως κάποτε να δεχτούμε, πως η πιο αποτελεσματική
ψήφος είναι αυτή που κατατίθεται υπέρ συγκεκριμένων και
συγκροτημένων απόψεων και σχημάτων και όχι αυτή που δίνεται «κατά
παραχώρηση» υπέρ συγκυριακών σκοπών, όσο σημαντικοί κι αν
εμφανίζονται αυτοί.
ΘΕΛΟΥΜΕ δηλαδή να υποστηρίξουμε πως η ψήφος που δίνεται σε
οποιοδήποτε δημοκρατικό κόμμα έχει το ίδιο βάρος στην καταδίκη της
Δεξιάς, και είναι κατά τούτο ψήφος αποτελεσματική.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, η ψήφος που κατατίθεται υπέρ μιας συγκροτημένης
πολιτικής πρότασης εξυγιαίνει το πεδίο της πολιτικής, καθώς οι
πολυποίκιλες ρευστότητες κατατίθενται σε συγκεκριμένα μορφώματα που
μπορούν πια να διαδραματίσουν το ρόλο που τους αναλογεί με βάση τις
απόψεις που διαθέτουν.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ θα θέλαμε να υποστηρίξουμε πως απ’ τη στιγμή
που το κυρίαρχο σκηνικό στήθηκε «εφ ’ όλης της ύλης», εφ ’ όλης της ύλης
ας είναι και η τοποθέτηση των πολιτών.
ΚΑΙ Σ’ ΑΥΤΗ την τοποθέτηση κανείς δεν είναι εγκυρότερος ή
αποτελεσματικότερος από τον άλλον. Αντίθετα μάλιστα, όσο πιο κοντά
στις απόψεις του και στις επιδιώξεις του ψηφίσει ο κάθε πολίτης, τόσο
ασφαλέστερο και σταθερότερο θα αποδειχτεί το μέτωπο της Δημοκρατίας
και η προοπτική της Αλλαγής.

αντί
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Μπροστά στην κάλπη
Τ Ε Λ ΙΚ Α , όλες οι ενδείξεις πείθουν — σα ρά ντα ο κ τώ ώ ρες
πριν από την αναμέτρηση της Κυριακής— ότι το Π Α Σ Ο Κ θα
ελθει πρώτο κόμμα. Και ότι, το πιθανότερο, θα υπερκεράσει τη
Νέα Δημ οκρατία, κατά 4-5 ποσοστιαίες μονάδες.
Τ Η Ν Ε Κ Τ ΙΜ Η Σ Η αυτή, συμμερίζονται, πλέον όλα τα κόμ
ματα, περιλαμβανομένων και τω ν π ερισσότερω ν η γετικ ώ ν σ τ ε 
λεχώ ν της Νέας Δημ οκρατίας, που ετοιμ ά ζοντα ι — από τ ώ 
ρα— να φορτώ σουν την-ευθύνη της αποτυχίας, σ το ν αρχηγό κ.
Ευ. Αβέρωφ... Α λλά , π ρ ω τίστω ς, την αποτυχία τη ς Δ εξιά ς,
σ τις ευρωεκλογές της Κυριακής και το ν «α φ α ν ισ μ ό » του κ. Α 
βέρωφ από την ηγεσία της Ν έας Δημ οκρατίας, προανάγγειλε
— και προεξοφλεί— ο πρωθυπουργός Α . Παπανδρέου: « Ο
θρίαμβος σ τις ευρω εκλογές της 17 τον Ιούνη — είπε στη Λ ά ρ ι
σα — θα είναι μια καινούργια αφετηρία, για την τελική ν ίκ η ». Για
να προσθέσει, μιλώντας, την επομένη, σ το Η ράκλειο Κρήτης:
« Σ τις 17 του Ιούνη, η Δεξιά, τό σ ο ο π ο λιτικ ό ς εκφραστής, η
Νέα Δημοκρατία, που παραπαίει, ό σ ο και ο καθοδηγητής, η ξέ
νη και ντόπια ολιγαρχία θα πάρουν α π ο στο μ ω τικ ή την απάντη
ση: Η Ελλάδα της αλλαγής, θα νικήσει και π ά λι». Ό σ ο για το ν
ίδιο τον κ. Αβέρωφ, «δ ε ν πρόκειται —μετά τα α ποτελέσμα τα
τω ν εκ λογώ ν της 17ης Ιουνίου— να επ ιζή σει πολιτικά, ω ς αρ
χηγός της Νέας Δ ημ οκρα τία ς». (Βλέπε ομιλία του πρωθυπουρ
γού και συνέντευξη, στη ν Π άτρα).

Το στοιχείο της «αυτοδυναμίας»
Ω ΣΤΟ ΣΟ , ένα στοιχείο που με ιδιαίτερη έμφαση (α λλά και
χωρίς προσχήματα πλέον), πρόβαλε, τη ν εβδομάδα αυτή, ο
πρωθυπουργός, ήταν — και παραμένει— η ανάγκη «α υτοδυνα 
μ ία ς » του Π Α Σ Ο Κ , σε συνάρτηση, πάντοτε, με το ψευτοδίλημμα «Π Α Σ Ο Κ ή Δ ε ξ ιά ».
Μ Ε Χ Ρ Ι Τ Η Ν περασμένη Κυριακή, η δουλειά αυτή είχε ανα
τεθεί σε διάφορους πολιτικούς συμβούλους (όπ ω ς π.χ. σ το ν
Α ντώ νη Σ τρα τή) ή υπουργούς ή φιλοκυβερνητικούς αρθρογράφους, που κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες, για ν ’ αποδεί
ξουν: Π ρ ώ τ ο , ότι το Π Α Σ Ο Κ δεν ευθύνεται για το κλίμα
της πόλωσης που καλλιέργησαν — και προώθησαν— οι δυο
« μονομάχοι»... Δ ε ύ τ ε ρ ο , ότι το Π Α Σ Ο Κ ή τα ν υποχρεωμέ
νο ν ’ ακολουθήσει τη γραμμή Αβέρωφ, για « αναμέτρηση « ε φ 'ό 
λης της ύ λη ς», λες καί το Π Α Σ Ο Κ ήταν κάποιος παρατρεχάμενος και όχι η υπεύθυνη κυβέρνηση αυτής τη ς χώ ρας...
Τ ρ ί τ ο (και σπουδαιότερο), ότι μπρος σ το εκ λογικ ό σώμα,
έχει τεθεί — εκ τω ν πραγμάτων πλέον— σκληρό και αδυσώπη
το το δίλημμα: «Π Α Σ Ο Κ ή Δ ε ξ ιά » και ό τι — συνεπώς— όποια
σφάλματα και αν διέπραξε το Π Α Σ Ο Κ , όσο και αν κατέρρευσε
η θεωρία περί αυτοδυναμίας του Π Α Σ Ο Κ , όσο κι αν βουλιάζει
η αλλαγή, οι αριστεροί (τουλά χιστον) ψηφοφόροι, έχουν χρέος
να « εκχω ρήσουν» την ψήφο τους σ το Π Α Σ Ο Κ , γιατί, διαφορε
τικά, θα έλθει η Δ εξιά , οπότε θα σχισθεί το παραπέτασμ α του
ναού και θα καταρρεύσει το παν! ,
Τ ΙΣ Θ Α Υ Μ Α Σ ΙΕ Σ αυτές απόψεις, υποστήριξε, με εξα ιρ ετι
κή ενδελέχεια, την περασμένη Κυριακή, και ο (ανώ νυμ ος) αρθρογράφος του «Β ή μ α το ς»: Η συλλογική του ή τα ν κάθετη: Η
πολυφωνία — έγραψε— είναι ωραίο πράγμα και χ α ρα κ τη ρ ιστι
κό κάθε δημοκρατικής πολιτείας... Π λην — φευ!— « σ τη σημε
ρινή εκλογική συγκυρία, οι εναλλακτικές λύσεις, αν κανείς δεν
θέλει να ψηφίσει έ ν α α π ό τ α δ υ ο μ ε γ ά λ α κ ό μ 
μ α τ α , μοιάζουν αληθινά π εριορισμ ένες». Και αφού είναι πε
ριορισμένες, αφού, καλώς ή κακώ ς, ο ψηφοφόρος «δ ε ν μ π ο ρ εί
να ξεφύγει από την πρόκληση τω ν μεγά λω ν κ ο μ μ ά τω ν », έπ εται
Δ

π ω ς οι δυσά ρεστημ ένοι ψηφοφόροι του Π Α Σ Ο Κ ή της Νέας
Δ η μ ο κ ρ α τία ς — α λλά και ό σ ο ι α ισ θ ά νοντα ι ταπεινωμένοι από
το κλίμα τη ς π ό λω σ η ς που επ έβ α λα ν οι δυο μεγάλοι— θα πρέ
πει να προσέξουν. Π ρ ο π α ντό ς, να μη ρίξουν τη ν ψήφο τους σε
« μικρούς π ο λ ιτικ ο ύ ς σ χ η μ α τισ μ ο ύ ς », για τί μια τέτοια εκλογική
«π ρ ο σ φ ο ρ ά », δεν θα είναι « ούτε λογικ ή, ούτε ηθικ ή»!
(Για όσους διαθέτουν ισχυρή μνήμη, το άρθρο του «Βήματος» της
περασμένης Κυριακής, ήταν η «φυσική προέκταση» ενός άλλου άρ
θρου, που είχε γραφεί την επομένη τω ν εκλογών του Οκτωβρίου του
’81 και όπου εκθειαζόταν, σε υψηλούς τόνους, ο δικομματισμός:
Για τα αποτελέσματα τω ν εκλογών —έλεγε το άρθρο εκείνο— δεν
φταίει ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε το εκλογικό σύστημα... «Απλούστατα,
οι Έλληνες, πολίτες έκριναν πως τα μικρά κόμματα δεν είχαν τόσο
διαφορετική προσωπικότητα, ώ στε ν'αξίζει να στηριχθούν χωριστά,
την ώρα του κρίσιμου αγώνα... Έκριναν, δηλαδή, πως η σημερινή
πολιτική και κοινωνική δομή στην Ελλάδα, δεν έχει ανάγκη της πα
ρουσίας τους στη Βουλή»...).

«Δίλημμα», όπως και το *81...
Τ Α Π Ε Ρ Ι ανά γκ η ς «α υτοδυνα μ ία ς του Π Α Σ Ο Κ », τονίσθη
καν, από το ν ίδιο το ν πρωθυπουργό, σ τ ο πλαίσιο της δεκαπεντά λεπ τη ς ομιλίας του, από τη ν τη λεόρα ση , τη ν περασμένη Τρί
τη: « Σ εβ ό μ α σ τε — είπε— τις α π όψ εις ό λ ω ν τω ν κομμάτων...
(Α λ λ ά ) το Π Α Σ Ο Κ , αντικειμενικά, εκφ ράζει τη μόνη χειροπια
σ τή εφ ικτή π ρ ό τα σ η Α λ λ α γ ή ς ». Ό σ ο για τ ο δίλημμα « Π ΑΣΟ Κ
ή Δ ε ξ ιά », δεν είναι ψευτοδίλημμα — όπ ω ς υποστηρίζουν το
ΚΚΕ, το Κ Κ Ε εσ ω τερικ ού , το Κ Ο Δ Η Σ Ο και τα άλλα μικρότε
ρα κ όμ μ ατα— αλλά « υπαρκτό και πραγματικό και σήμερα, ό
π ω ς και το 1981»... Συνεπώς, ενώ «ε μ ε ίς δεν κινδυνολογούμε»,
α πό τη ν άλλη, πρέπει να πούμε ό τι « η αυτοδυναμία του Π Α 
Σ Ο Κ , α π ο τελ εί εγγύηση για μια δημοκρα τική πορεία προς την
πρα γμ ά τω ση τη ς Α λ λ α γ ή ς ». Κ αι ομ οίω ς π α ρα κ ά τω : «Ε ίνα ι πα
σ ίδ η λ ο ό τι τα α ντιδρα στικά σχέδια τη ς Δ εξιά ς, δεν ακυρώνονται
με αθροίσματα εκ λ ο γ ικ ώ ν π ο σ ο σ τώ ν , αλλά με ένα ισχυρό και
αυτοδύναμο Π Α Σ Ο Κ ».
Η Τ Α Ν Π Ρ Ο Φ Α Ν Ε Σ π ω ς με τη ν παρέμβασή του αυτή, ο
πρωθυπουργός απ αντούσε σ τις επ ισημάνσεις και τα επιχειρή
μ ατα τ ω ν δυο ΚΚΕ: Σ τις επισημάνσεις του Γιάννη Μπάνιά (στο
τη λεοπ τικ ό π εντά λ επ το τη ς Κυριακής), που είπε πω ς « η αυτο
δυναμία του Π Α Σ Ο Κ δοκιμάσθηκε και α π έ τυ χ ε » και πως « κίν
δυνο δεν α ποτελεί, γενικά και αόριστα, η δεξιά, αλλά η καλλιέρ
γεια και αναπαραγω γ ή τη ς Δ ε ξ ιά ς ιδ εο λο γ ία ς». Απαντούσε, ε-

πϊσης, σ τα επιχειρήματα του Λ εω νίδ α Κύρκου (σ τ ο τη λ εο π τι
κό δ εκ α π εντά λεπ το τη ς Δ ευ τέρ α ς), που είπε π ω ς το Π Α Σ Ο Κ
μπήκε σ τ ο δρόμ ο τη ς κάθετης αναμ έτρησης από «μ ικ ρ ο κ ο μ ματικό υ π ο λ ο γ ισ μ ό » και π ω ς το σύνθημα « Π Α Σ Ο Κ ή Δ ε ξ ιά » έ
χει για σ τό χ ο του όχι τη Δ ε ξ ιά , α λλά τη ν Α ρ ισ τερ ά : « ζ η τ ά να υ
ποχρεώ σει το ν α ρ ισ τερ ό ψηφοφόρο να ψηφίσει ν τ ε κ α ι
κ α λ ά Π Α Σ Ο Κ »\ Και, φυσικά, α π αντού σε σ τ ο Χ α ρίλα ο
Φλωράκη που, το ίδιο βράδι, τη ς Τ ρ ίτη ς, από τη ν πλατεία Συν
τάγματος, επισήμαινε π ω ς « τ η ν κυβέρνηση αδυνατίζει η αυτο
δυναμία» και π ω ς εκ είνο που έχει σημασία, σ τις εκ λ ο γές αυτές,
είναι το «σ υ ν ο λ ικ ό π ο σ ο σ τ ό τω ν δ η μ οκ ρα τικ ώ ν κ ομ μ ά τω ν».
Γιατί — ρ ώ τη σ ε ο X . Φ λ ω ρ ά κ η ς— ψ η φ ίζοντας Κ Κ Ε , θα ξανάρθει η Δ ε ξιά ; « Η ψήφος σ τ ο Κ Κ Ε , δεν είναι αντιδεξιά ψ ή φ ο ς;».
Σ’ ένα ερ ώ τη μ α , ω σ τ ό σ ο , δεν α π ά ντη σε ο πρωθυπουργός, ε
κτός αν α π α ντή σει απόψε, σ τη μεγάλη σ υ γκ έντρ ω ση του Π Α 
ΣΟΚ, σ το Σύνταγμ α: Κ ά τω από ποια λογική εκ β ιά ζοντα ι οι
ψηφοφόροι του Κ Κ Ε και του ΚΚ Ε εσ ω τερ ικ ού (να ρίξουν την
ψήφο τους σ τ ο Π Α Σ Ο Κ και όχι σ το κόμμα το υ ς...), εφ όσον η
νίκη του κυβερνητικού κόμ μ ατος, θεω ρείται δεδομένη; Α λ λ ά
και πώς δικ α ιολογείτα ι, από τη μια, ο πρωθυπουργός να καλεί
τους « φ ίλους» τη ς κ οινω νικ ή ς προόδου να δ ώ σου ν σ τη ν υπόθε
ση της α λ λ α γή ς « νέα ορμή και δύναμη» — η φ ρασεολογία θυμί
ζει πολύ Λ εω ν ίδ α Κ ύ ρ κ ο ...— και από τη ν άλλη, το Π Α Σ Ο Κ να
κάνει το παν, για να συ ρ ρικ νώ σει τη δύναμη του Κ Κ Ε εσ ω τερ ι
κού;
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ΛΟΓΟΣ KAI BIA

Ο συσχετισμός δυνάμεων
Φ Α ΙΝ Ε Τ Α Ι, όμ ω ς, π ω ς ερ ω τή μ α τα του είδους αυτού — μέσα
στο κλίμα τη ς π ό λω ση ς, του φανατισμού και τη ς κάθετης
αντιπαράθεσης— θα μείνουν αναπ ά ντη τα . Και για το λόγο αυ
τόν, ακριβώς, η α ντίδρα ση του εκλογικού σ ώ μ α το ς στη « λ ο γ ι
κή» τω ν δυο μ ονομάχω ν, απ οχτά ξεχ ω ρ ισ τή σημασία, μια και
πολιτική πολυφωνία δεν θα πει, βέβαια, « δ ικ ομ μ α τισμ ός» έ σ τω
και αν υπάρχει κάπ οιος μικρομ εσαίος « τ ρ ί τ ο ς » , σ τ ο ρόλο του
παρατηρητή...
Π Α Ν Τ Ω Σ και α ν ε ξά ρ τη τα από το π ω ς θα διαμορφωθεί ο συ
σχετισμός δυνάμεων, μεθαύριο βράδι, δεν είναι λίγοι οι αναλυ
τές εκείνοι που πιστεύουν ότι, μέχρι τις εθνικές εκ λογές, η πό
λωση θα συνεχισθεί. Μ ε όλ ες τις α να π όδρ α στες αρνη τικές συνέπειές της.
Μ ΙΑ Π Ρ Ω Τ Η , πιθανή εξέλ ιξη , θα είναι, ίσ ω ς, (σ ε περίπτωση
σοβαρής ή ττ α ς τη ς Δ ε ξ ιά ς ), η π τώ ση του κ. Α β έρω φ από τη ν
ηγεσία τη ς Ν έα ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς — προοπτική που δεν αποκλείει
ούτε ο κ. I. Μ π ού τος, και ας δέχθηκε να υπηρετήσει τη ν α κ ρο
δεξιά γραμμή του αρχηγού του. (Ο ίδιος λέει, φυσικά, ό τι πα
ραμένει «α ν α ν ε ω τ ικ ό ς » και ότι, με τη ν έντα ξή του σ το ευρωψηφοδέλτιο του κ. Α β έρω φ , προωθεί τη ν « ανανεω τική γραμμή»).
Ό σ ο για τη ν επιλογή του χρόνου τ ω ν εθνικώ ν εκ λογώ ν, θα εξαρτηθεί, κ α τά βάση, από τι π ο σ ο σ τά θα σ υ γκεντρώ σου ν, σ τις
μεθαυριανές εκ λ ο γές, το Π Α Σ Ο Κ και η Ν έα Δ η μ οκ ρα τία . Α ν η
νίκη του Π Α Σ Ο Κ είναι « σ α ρ ω τικ ή » (ό π ω ς υποστηρίζουν ορι
σμένοι υπουργοί), τ ό τ ε τ ο πιθανότερο, θα έχουμε εθνικές ε κ λ ο 
γές το φθινόπωρο. Α ν η νίκη του Π Α Σ Ο Κ αποδειχθεί «μ εμ ετρ η μένη» (με διαφορά 3-4 μ ονά δω ν), τ ό τ ε οι εκ λ ο γές ενδέχεται να
διεξαχθούν τη ν άνοιξη του ’ 85, οπ ω σδή π οτε, π ά ντω ς, πριν από
τις προεδρικές εκ λ ο γές, το Μ άιο του ίδιου χρόνου.
Α Λ Λ Α για τις μ ετεκ λ ο γικ ές π ροοπ τικές, έχουμε σ τά δ ιο δόξης μπρος μ ας... Α υ τό που «κ α ίε ι», τούτη τη ν ώ ρα, είναι αν θα
περάσει η επιχείρηση «ε κ β ια σ μ ό ς του ψ ηφ οφ όρου». Και αν ο α
πλός ψ ηφοφόρος θα βρει τη δύναμη ν ’ απορρίψει τα τεχνη τά
διλήμματα, ψ η φ ίζο ν τα ς ^ α τά συνείδηση — ψ ηφ ίζοντας, δηλα
δή, το κόμμα που το ν εκφράζει.
ΑΝΤΗΝΩΡ

Εκδόσεις PRAXIS, Καλλιδρομίου 96, Αθήνα.
Τηλ. 8231.566

• KQHK2MOlkL.'i
H ΠΡΑΞΗ KAI H ΣΙΩΠΗ
Γα wPtΛ toy l·MITA
KAl TA 0*1A THX ΙΣΤΟΙΤΑΣ

ΚΩΣΤΗΣ
ΜΟΣΚΩΦ
H ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ H ΣΙΩΠΗ
Ta όρια του έρωτα
και τα όρια της Ιστορίας

Επίσης κυκλοφορούν:
• Η εθνική και κοινωνική
συνείδηση στην Ελλάδα Ιδεολογία του μεταπρατικού
χώρου (3η έκδοση)
• Θεσσαλονίκη, τομή της
μεταπρατικής πόλης (2η έκδοση)
• Η κοινωνική συνείδηση στην
ποίηση της Θεσσαλονίκης
• Εισαγωγικά στο κίνημα της
εργατικής τάξης στην Ελλάδα
• Δοκίμια I (2η έκδοση)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Κ ΑΣΤΑ Ν ΙίϊΤΉ

« v t i-B bwkhs______
«ΝΔ» και Δημοκρατία
Δ εν έχουμε καμιά πρόθεση να κυκλοφορήσουμε με κάποιον
ζυγό Δικαιοσύνης και να αποφανθούμε για τις ακριβείς ευθύνες
κάθε κόμματος σ τα αλλεπάλληλα επεισόδια αυτής τη ς προε
κλογικής διαμάχης. Σίγουρα η «π ό λ ω σ η » απαιτεί, πέραν τω ν
γενικότερω ν σκηνογραφικών της επικυρώσεων και την ένταση
σ το πεζοδρόμιο. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν η ηθική και πολι
τική ευθύνη για τα επεισόδια βαραίνει ισομερώ ς τα δύο μεγάλα
κόμματα που επέλεξαν την πόλωση ω ς εκλογική και πολιτική
τακτική.
Δ ε ν μπορεί όμως να αγνοηθεί η πρακτική επίδοση τη ς «Ν έ α ς
Δ η μ οκ ρα τία ς» στους τραμπουκισμούς και τις προκλήσεις.
Δ εν πρόκειται περί εξά ρ σεω ν κάποιων α γανα κτισμ ένω ν οπα
δών, πρόκειται περί μεθοδικών ενεργειών καλά οργανω μ ένω ν
ομάδων.
Β ρισκόμαστε μπροστά σε μια επικίνδυνη σύνθεση, όπου ό 
λος ο παραδοσιακός υπόκοσμος τω ν τραμπούκων έχει διεισδύσει και έχει συγχωνευθεί σ τις πολιτικές ομάδες κρούσης της
Ο Ν Ν Ε Δ και της «Ν έα ς Δ η μ οκ ρα τία ς».
Ο κ. Αβέρωφ κάνει για άλλη μια φορά ένα κορυφαίο λάθος.
Γιατί οι τραμπουκισμοί της παράταξης του αφενός τρ οφ ο δο
τούν το Π Α Σ Ο Κ με όλο το «μ εσα ίο χ ώ ρ ο », που τό σ ο επίμονα
διεκδικεί αφετέρου δεν μπορούν να πετύχουν το κυρίως ζη τού 
μενο, δηλαδή την επίδειξη και την επιβολή της δύναμης. Έ χει
αλλάξει τόσο πολύ το πολιτικό σκηνικό, ώ σ τε α ντί οι ορ γα νω 
μένες ομάδες της Δ εξιά ς να προκαλούν δέος, φόβο και υποβο
λή (όπως προφανώς επιδιώκεται) να φανερώνουν ακριβώς το
αντίθετο, ότι δηλαδή πρόκειται για απελπισμένη εκδήλωση
μιας παράταξης που μειοψηφεί.
Πρέπει να γίνει κατανοητό στη Δ εξιά , πως δεν μπορεί να τ α 
ξιδεύει σ το σήμερα με χθεσινό εισητήριο. Και ό τι αν θέλει να υ
πολογίσει σε μια σοβαρή παρουσία της στη ν πολιτική σκηνή,
πρέπει να αποκοπεί από το παρελθόν τη ς και τις άθλιες συμμαχίες του παρόντος, και να γίνει αυτό που διακυρύσσει σ τα κεί
μενά της, μια σύγχρονη ευρωπαϊκή συντηρητική παράταξη.
Α λλ ιώ ς δεν θα βλάπτει το ν εαυτό της — αυτό μας είναι αδιά
φορο— αλλά θα υπονομεύει σταθερά τους θεσμούς και θα δια
κινδυνεύει με την τακτική της τη δημοκρατική ομ α λότη τα που
πράγματι έχει ανάγκη ο τόπος...

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
Δ εν υπάρχει βέβαια τίπ οτα καινούργιο σ το Κυπριακό. Ό λ α τα
θέματα έχουν τεθεί από καιρό και όσα ερω τήμ ατα υπήρχαν α
παντήθηκαν όπως λέμε «α π ό τη ζω ή ». Για παράδειγμα το με
γάλο ερώτημα που προσδιόριζε ά λλοτε τα κ τικ ές «γ ια ποιον
δουλεύει ο χρ όνος» απαντήθηκε κ α τα φ α τικ ότα τα από την
Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους: ο χρόνος δουλεύει γΓ αυ
τόν που πραγματοποιεί γεγονότα και νομιμοποιεί τα δεδομένα
στην παρέλευσή του.
Είμαστε εξ ορισμού εδώ και 30 χρόνια,εκτός από τη σύντομη
έκλαμψη επί Γ. Παπανδρέου (με την απ οστολή τη ς μεραρχίας
στην Κύπρο),σε μια διαρκή αμυντική στάση στη ν Κύπρο.
Και η αμυντική μας στάση δεν εξηγείται μόνο από την πράγ
ματι υποτελή μας στάση στους συμμάχους μας, ούτε από· τους
πολιτικοστρατιω τικούς συσχετισμούς με την Τουρκία’ εξη γεί
ται από τη σύνθεση τω ν δυο προηγούμενων π α ρα γόντω ν με την
πλήρη έλλειψη μιας εθνικής στρατηγικής που θα ενοποιούσε τη
στάση της Ελλαδας και θα τροφοδοτούσε κ α τά λλη λα και τους
προσανατολισμούς τω ν Κυπρίων.
Υπάρχει σ τις μέρες μας μια τάση για αναβίωση τη ς συζήτη
σης σ το θέμα του χρόνου όπου η διεθνής απομόνωση τη ς Τουρ
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κίας θα τη ν κάνει πιο διαλλακτική κ τλ.
Θα ή τα ν τε ρ ά σ τιο σφάλμα τις γ ν ω σ τέ ς (ά λ λ ω σ τ ε ) αντιθέσεις
που υπάρχουν ό σ ο υπάρχει και το Κυπριακό σ τη ν τουρκική
πλευρά, να τις υπερεκτιμήσουμε με τέ το ιο τρ όπ ο ώ σ τε να αναστείλουμε τις δικές μας α να ζη τή σ εις για θ ετικ ές ενέργειες στο
Κυπριακό.
Ή μήπως τελικ ά εκεί είναι η δυσκολία; Ό τ α ν δηλαδή εμείς
πρέπει να δρούμε όχι σε συνάρτηση με το τι κάνει ο άλλος αλ
λά με αυτό που εμείς επιδιώκουμε;

ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Α μ έσω ς μ ετά τις ευ ρ ω εκ λο γ ές νέα μ εγά λη δοκιμασία —πιο
πραγματική ίσω ς α υτή— π εριμ ένει μια μ εγά λη μ ερίδα Ελλήνων,
αυτή τω ν πανελλαδικών ε ξ ετά σ ε ω ν για την εισα γω γή στα ΑΕΙ.
Οι ευ ρ ω εκ λο γές έδω σα ν μια σύντομη αναστολή σ τις χρονολο
γ ίε ς αλλά απάλυναν εν μ έρ ει και την αγωνία τω ν εξεταζόμενων:
εν όψει ακριβώς τω ν εκ λογώ ν η κυβέρνηση αύξησε σημαντικά
τις θ έσ εις τω ν εισα γομ ένω ν μ ειώ ν ο ντα ς α ν τίσ το ιχ α βέβαια και
την π ο ιό τη τα σπ ουδώ ν και τις π ρ ο ο π τικ ές επαγγελματικής απα
σ χ όλ η ση ς τω ν αποφοίτω ν.
Δ εν είναι βέβαια η κυβέρνηση υπεύθυνη για την ιδεοληπτική
π ροσήλω ση του μ έσου Έλληνα σ τη ν αξία του πτυχίου. Ούτε η
κυβέρνηση ευθύνεται για το γεγ ο ν ός ότι η ελληνική οικογένεια
εξακολουθεί να θ εω ρεί ω ς μόνη α π όδειξη ανέλιξης τις σπουδές,
ακόμα και αν συνοδεύοντα ι με λ ιγ ό τε ρ ε ς υλικές απολαυές απ’
ό,τι η συνέχιση της οικογενειακής α π α σχόληση ς ή κάτι αντίστοι
χο.
Αλλά α π ’ α υτές τις π α ρ α δ οχ ές μ έ χ ρ ι τη διαιώνιση του φαύλου
κύκλου υπάρχει μια μ εγά λη διαφορά. Και πολύ φοβούμαστε
πω ς μ ε μεγά λη ευ χ α ρ ίσ τη σ η το Υπ. Π αιδείας προσφεύγει στο
κοινωνικό « ά λλοθι» για να νομιμοποιήσει τη δική του καθήλωση
σ τις π α ρω χημένες δομ ές του ελληνικδύ σχολείου.
Θα θέλαμε μ ά λ ισ τα να ση μ ειώ σου μ ε π ω ς μετά τα ΑΕΙ που συ
στηματικά και έντονα δια μ α ρτύροντα ι για τη μεταβολή τους σε ι
δρύματα είσ π ρ α ξη ς « φ ο ρτω τικ ώ ν », έχ ο υ μ ε έντονες αμφισβητή
σ ε ις από το χ ώ ρ ο τη ς Μ έσης Εκπαίδευσης για τη μετατροπή της
σε όχημα υποψ ηφ ίω ν για τα ΑΕΙ.
Θ έλουμε να πούμε δηλαδή, ό τι σ το χ ώ ρ ο πια της εκπαίδευσης
δια μορφώ νονται στα θερά οι π ρ ο ϋ π ο θ έσ εις για μια αυτοαμφισβήτηση του παραδοσιακού ρ ό λ ο υ του εκπαιδευτικού, ενώ και
σ το μαθητικό κίνημα, π ο λ λ ές είναι οι ε ν δ είξ εις για μια συνολική
απόρριψ η τω ν κ υρία ρχω ν μ ο ν τέλ ω ν τη ς εκπαίδευσης.
Επιμύθιο: μια κυβέρνηση προοδευτική, εφ ό σ ον όντως θέλει να
αλλάξει τα πράγματα σ τη ν εκπαίδευση, έ χ ει βάσεις, έχει συμμά
χους, έχ ει ισ χ υ ρ ές «λ α β ές » για να επ ιχ ειρ ή σ ει την αλλαγή. Αν
δεν το κάνει δεν είναι γ ια τί δεν μ π ο ρ εί αλλά για τί δεν το θέλει.
Κατά τα άλλα, αν δεν σ υ ν τελ ε σ το ύ ν έγκαιρα οι αλλαγές, θα ε
πιβληθούν αλλιώ ς, και σύντομα: το ’χ ο υ μ ε ά λλ ω σ τε ξαναπεί: το
α διέξοδο στη ν εκπαίδευση είναι ήδη εκρηκτικό και το πότε και
πώ ς θα ξεσ π ά σει είναι θέμα συμ πληρω μα τικώ ν παραγόντων.
Μ έχρι τότε, σε ό σ ου ς « δίνουν», καλή επ ιτυ χ ία !

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Μ α ζί με του ς θερινούς κινημ ατογρά φ ους εγκαινιάσθηκε και η
νέα π ερ ίο δ ο ς πυρκαγιών. Π αρακολουθήσαμε γεμάτοι σοφία
σ τη ν τηλεόρα ση τη σεμνή τελ ετή όπου τα π υροσβεστικά σμήνη ετέθησαν σε ετο ιμ ό τη τα « σ το άκρο του δ ια δ ρ όμ ο υ » ενώ οι πρώτες
φ ω τιές έκαναν χαρούμενα την τακτική εμφάνισή τους.
Πρέπει βέβαια να κάνουμε και εμ είς την αυτοκριτική μας γιατί
και η δική μα ς ενα σχόληση μ ε το θέμα είναι εποχιακή, μιας και
αυτό το σ χ ό λ ιο θα ’π ρ επ ε να γ ρ α φ τεί το Δεκέμβρη αν ήθελε να
προλάβει κάτι, κι όχι απλώ ς να παραινέσει την τελευτα ία στιγμή.
Αφού πήραμε κι εμ είς τις ευθύνες μας ας θυμίσουμε κάποιες
σ τα θ ερ ές π ρ ο τά σ εις μα ς γύρω από το θέμα τη ς πυροπροστα
σίας.
Πέρα από το παιχνίδι τω ν εμπρησμών, πέρα από τις ανεπάρ
κειες της υλικοτεχνικής υποδομής, υπ ά ρχει μια σα φ ής αδυνα-

uta σε επ ίπ εδ ο ανθρώ πινης σ τε λ έ χ ω σ η ς τω ν δ α σοπ υροσβ εστικων υπηρεσιών.
Υποθέτουμε ό τι το μ εγά λ ο δημοσιονομικό κ ό σ το ς δεν ε π ιτρ έ 
πει την πρόσληψ η του ανάλογου προσω πικού. Θα μ π ο ρ ο ύ σ ε ό 
μως το θέμα να λυ θ εί θαυμάσια με τη δημιουργία ειδικού σ τρ α 
τιωτικού σώ μ α τος, που θα σ τε λ εχ ω ν ό τα ν από το υ ς λεγά μ ενους
«αντιρρησίες σ υ ν είδ η σ η ς», από ό σ ο υ ς δηλαδή για λ ό γ ο υ ς ιδ εο 
λογικούς δεν θέλουν να φ έρουν όπλα, αν και δεν θα είχ α ν καμιά
αντίρρηση να υ π η ρ ετή σο υ ν μ ε άλλο τρ ό π ο τη θητεία τους.
Έτσι, αντί να έχ ο υ μ ε το υ ς Ια χω βά δες σ ε π ο λύ χ ρ ο ν ες φυλακί
σεις (γεγο ν ό ς που ήδη δη μ ιο υ ρ γ εί ένα τε ρ ά σ τιο θέμα ηθικής και
πολιτικής τάξεω ς), θα είχ α μ ε χ ρ ή σ ιμ ο υ ς π ο λ ίτε ς σε μια ευαίσθη
τη υπηρεσία, « εθνικής» ό π ω ς α να γνω ρίζουμ ε όλοι σημασίας.
Μήπως θα 'π ρ επ ε να σ υ ζη τη θ εί σοβαρά ε π ιτέλ ο υ ς αυτή η π ρό
ταση, που ά λ λ ω σ τε έ χ ει ξαναϋπάρξει, αλλά μ ε εν τελ ώ ς άλλη α
φετηρία; (Ή τα ν « σκέψ η» του κ. Αβέρω φ, ω ς Υπουργού Εθν. Αμύνης τότε, όπου ό μ ω ς π υ ρ ο σ β έσ τες π ρ ο ο ρ ίζο ν τα ν να γίνουν όλοι
οι φακελωμένοι ω ς « α κραίοι» οπλίτες...).
Πριν καεί και το τελ ευ τα ίο κλαράκι, ας υπάρξει μια σπίθα έμ
πνευσης σ τις « α ρ μ ό δ ιες » υπηρεσίες... γπ ά ρχου ν ακόμα κάποια
δάση, όπω ς λ έμ ε υπά ρχει καιρός...

MONDE ■ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ»»: ΜΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
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Παραμονές Ε υρω εκλογώ ν θα υποκύψουμε σε μια φ ιλοευρω παϊκή χειρονομία. Θα α π ο δ εχ το ύ μ ε μ ετά λύ π η ς μας, πω ς ό,τι συμ
βαίνει σ το χ ώ ρ ο του Τύπου στη Γαλλία δεν μ ο ιά ζει καθόλου μ ε ό 
σα συντελούνται τα υ τό χ ρ ο να σ τη ν Ελλάδα.
Για παράδειγμα, σ τη Γαλλία, η Monde, η εγκ υ ρότερη ίσω ς ευ 
ρωπαϊκή εφ ημερίδα, μ ο ιά ζει αυτή τη σ τιγμ ή να απειλείται. Λ ό
γοι οικονομικοί που π ρ ο έρ χ ο ν τα ι από την μ είω ση της κυκλοφο
ρίας, τον α πα ρχα ιω μ ένο εξο π λ ισ μ ό κτλ. συνδυα ζόμ ενοι με την
δεδηλωμένη άρνηση τη ς εφ η μ ερ ίδα ς να δ έχ ετα ι κάθε μορφ ής
κυβερνητική « α ρ ω γ ή », την φ έρνουν σ ε οριακή κατάσταση β ιω σ ι
μότητας.
Τι έγινε λ ο ιπ ό ν σ τη Monde; Π ριν α π ’ όλα, όλα έγιναν ανοιχτά,
όχι μόνο σ το υ ς μ ετό χ ο υ ς , αλλά σε κάθε είδ ο υ ς δημόσιο έλεγχο.
Ηίδια η Monde δ η μ ο σ ιο π ο ίη σ ε τα οικονομικά της, δικα ιολόγησε
ακόμα και τις α π ο λύ σ εις σ τις ο π ο ίες προχώ ρη σε, οι συντάκτες
της που είναι και κύριοι μ έ το χ ο ί της συσκέπτοντα ι π ερ ί του πρακτέου κτλ.
Με λίγα λ ό γ ια η « τέτα ρ τη ε ξ ο υ σ ία » επιδεικνύει εκεί τη διαφά
νεια που α π α ιτεί — και σ ω σ τά από τις υπόλοιπες.
Τι γίνεται σ τη ν επ ίσ η ς ευρωπαϊκή Ελλάδα το ξέρουμε. Το α
πλό αίτημα να δ η μ ο σ ιευ τεί ένας πίνακας του συνόλου τω ν δα
νείων που έχ ο υ ν πά ρει οι εφ ημερίδες, δεν το είδαμε ο ύ τε επί
ΠΑΣΟΚ να ικανοποιείται...
Από την άλλη, οι πιο τυπικές συν έπ ειες μ ια ς ά γρια ς ερ γ ο δ ο τικής συμ π εριφ ορά ς μ ετα β ά λλοντα ι σ ε π ολιτικ ό μυθιστόρημ α
ψανδύου και ξ ίφ ο υ ς ». Αν π ισ τέψ ει κανείς για παράδειγμα όσα
γράφει α υτές τις μ έ ρ ε ς ο « Ε λεύθερος Τύπος», η κυβέρνηση, δεν
έχει άλλο πρόβλημα αυτή την επ οχή από το π ώ ς θα κλείσει την
εφημερίδα του κ. Βουδούρη.
Αν όμω ς δια βά σει κανείς τα γεγο ν ότα ανακαλύπτει πω ς ο « σα
τανικός δ ά κ τυ λ ο ς» τη ς κυβέρνησης δεν είναι τίπ ο τε άλλο από
τους αγώνες τω ν τεχνικώ ν της εφ η μ ερίδα ς που απολύθηκαν εν
μια νυκτί από την εργοδοσία .
Απ’ ό,τι κ α τα γ γ έλ λο υ ν οι ερ γ α ζό μ εν ο ι το σ τή σ ιμ ο της εφ ημε
ρίδας του κ. Β ουδούρη έ χ ει όλα τα χα ρα κ τηριστικ ά της επ ιτυ χ η 
μένης καριέρας του μ εγα λ ο εισ α γ ω γέα : ο « Ε λεύθερος Τύπ ος» αποτελείται από τρ ε ις δια φ ο ρ ετικ ές ετα ιρείες-β ιτρίνα , μ ε έναν
στην πρα γμ α τικότη τα ιδιοκτήτη... Και οι ε τα ιρ ε ίε ς α υτές διαλύονται, με την ίδια ευκολία που « σ τή ν ο ν τα ι».
Ο απλός λ ο ιπ ό ν Έ λλη ν και π α ρ ο λ ίγ ο ν Ευρωπαίος, δεν έχ ει να
κάνει παρά α π λές συγκ ρίσεις. Και το συμ πέρα σμ α δεν είναι πάντως « ψ η φ ίστε Ε υρώ π η » για να μην γίνονται τέτοια. Δ ιό τι και στην
Ευρώπη γίνοντα ι επ ίσ η ς « τέ το ια » και ο ύ τω ς ή άλλω ς ήδη είμαστε στην ΕΟΚ να μην το ξεχνάμε...
Τέλος πάντων, αυτά έχ ει η « τέτα ρ τη ε ξ ο υ σ ία » ότα ν μ ο ιά ζει α
πολύτως μ ε τ ις άλλες...

ΑΝΤΙ-ΕΚΛΟΓΙΚΑ
Πρέπει να ομολογήσουμε πως αν
και αυτό το τεύχος είναι έκτακτο
εκλογικό, αν και τα γραφεία του
Α Ν ΤΙ έχουν μετατραπεί σε μαν
τείο πολιτικών εκτιμήσεων και
χώρο διαρκών πολιτικών συζη
τήσεων, παρ’ όλα αυτά κάτι έν
τονα αντιεκλογικό σέρνεται στην
ψυχολογία μας.
Θα πρόκειται βέβαια για μια
τυπική εκδήλωση της γνωστής
νεύρωσης των διανοούμενων,
που ακριβώς όταν όλοι ασχο
λούνται με κάτι αυτοί το «σνομ
πάρουν».
Ακόμα και αν είναι αυτό, και
για άλλη μια φορά αποδείξουμε
την «κουλτουριάρικη υπεροψία»
μας θα θέλαμε να δώσουμε κά
ποιες οδηγίες προς αποφυγήν
στους επιτελείς - σκηνοθέτες της
εκλογικής αναμέτρησης που επίκειται —και φαίνεται ότι με τον ί
διο τρόπο θα επαναληφθεί.
Πιστεύουμε λοιπόν πως αυτές
οι εκλογές έφθειραν οριστικά την
αξιοπιστία των μέσων το υ ;. Τα
πανό και αεροπανό αλληλυεξαφανίστηκαν στην ατέρμονη πο
σότητά τους. Οχι απλώς ούτε έ
νας πολίτης δεν θα κερδηθεί εξαιτίας κάποιων αεροπανό, αλλά
ήδη όλα αυτά τα σήματα είναι
σαν να μην υπήρξαν. Ή μάλλον,
ο μόνος λόγος ύπαρξής τους ή
ταν η τελική αλληλοεξουδετέρωση των πάντων. Το ίδιο ισχύει
και για τις αφίσες που μάλιστα ε
πειδή «κλισαρίστηκαν» με όμοιο
τρόπο αλληλοεξουδετερώθηκαν
κατευθείαν στο οπτικό τους μέ
ρος, μια και ούτως η άλλως εκεί
κρίνεται και το αποτέλεσμά
τους.
Οι αλυσίδες των εκλογικών
κέντρων έδρασαν όπως οι αλλε
πάλληλοι πάγκοι στα λαϊκά πα
νηγύρια. Δηλαδή η πλούσια προ
σφορά έκανε δυσδιάκριτη την ι
διαιτερότητα, και δημιούργησε

την εντύπωση ότι ένα γιγάντιο
και πολυπρόσωπο κόμμα έστησε
έναν και μοναδικό μηχανισμό.
Το ίδιο συνέβη και στις συγ
κεντρώσεις όπου η ομοιοτυπία
των κομματικών μπλοκ και των
αντιδράσεων στις ομιλίες, κρά
τησε τη μόνη διαφορά στον τίτλο
του κόμματος, στα χρώματα και
στον ρήτορα.
Θέλουμε με όλα αυτά βέβαια
να ξαναγυρίσουμε στο διαλεκτι
κό αξίωμα ότι «μ έσα» και «σκ ο
ποί» δεν είναι καθόλου διαφορε
τικά πράγματα αλλά ότι εμπλέ
κονται σε μια αδιαίρετη και ε
νιαία ποιότητα.
Το αποτέλεσμα είναι επώδυνο
για ό,τι ονομάζουμε «δημοκρα
τία». Και δεν εννοούμε καθόλου
την ηθικοπλαστική αριστερίστικη βλακεία, ότι όλα αυτά συμ
βαίνουν ερήμην του λαού, που πε
ριφέρεται ως αποπλανηθείσα
παρθένος στα σχήματα που της
ετοίμασαν οι «κακοί» επιτελείς
των κομμάτων.
Εννοούμε ακριβώς ότι σ ’ αυτή
την ιστορία είναι «μ έσα» και ο
λαός, επειδή όμως μ’ αυτό τον
τρόπο τον κάλεσαν στο παιχνίδι
τα κόμματά του. Επειδή ακριβέ
στερα απ’ όλες τις δυνατότητες
αυτού του λαού τα κόμματα ε
νεργοποίησαν τις πιο «εύκολες»
και πρόσφορες στη συμμετοχή
του.
Προσβλέπουμε με ελπίδα στην
αλλαγή των κομματικών τακτι
κών, μιας και η ομοιότητά τους
κάπου στο βάθος πρέπει να απει
λεί και την εσωτερική συνοχή της
ιδιαιτερότητάς τους.
Και ελπίζουμε πως κάπου, κά
πως και ο κόσμος θα βρει τον
τρόπο να σπάει το θέαμα, αναζη
τώντας τη δική του αυθεντική έκ
φραση μέσα στην τυποποίηση
της μοναδικότητας.

Το τεύ χ ο ς αυτό του ΑΝΤΙ (263) είναι η έκτα κτη συμβολή μας
στις «εφ’ όλης» της ύλης ευρω εκλογές, που εμ είς επιμείναμε
παρόλ’ αυτά να τις αντιμετωπίσουμε κυρίως ως Ευρω εκλογές.
Το τεύ χ ο ς αυτό θα παραμείνει στα περίπτερα μια βδομάδα.
Την επόμενη Παρασκευή, 22/6, θα κυκλοφορήσει στην κανονι
κή σειρά του το τεύ χος 264 με το οποίο το ΑΝΤΙ επ ανέρχεται
στον κανονικό ρυθμό της δεκαπ ενθήμερης έκδοσής του.
Αλλωστε μόνο έτσ ι θα τη «βγάλουμε καθαρή» — κι εμ είς κι
ε σ είς — για το μακρύ ελληνικό καλοκαίρι...
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Λίγες μέρες πριν τη σημαδιακή 10η επέ
τειο της εισβολής τούρκικων στρατευμά
των στη Μ εγαλόνησο ο Τουρκοκύπριος η
γέτης Ραούφ Ν τενκτάς επισκέφτηκε την
Άγκυρα (12-14 Ιουνίου) για « σ υ νομ ιλίες
με την τουρκική η γεσία πάνω σ τις τε λ ε υ 
ταίες ε ξ ε λ ίξ ε ις του Κυπριακού».
Παρά τις τιμές αρχηγού κράτους που
του επιφύλαξε η Αγκυρα δεν έγινε δυνα
τό να αποκρυβεί ο εκνευρισμός και η αμη
χανία τω ν δύο η γεσιώ ν σε ό,τι αφορά τις
επιλογές τις οπ οίες θα έπρεπε να προκρί
νουν για την αντιμετώπιση της νέας κατά
στασης μετά το ψήφισμα 550 του Συμβου
λίου Ασφαλείας. Ο τούρκικος Τύπος για
πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια απεριόρι
στης συμπαράστασης καταφέρεται πλέον
ανοιχτά ενα ντίον του Ν τενκτάς και αποκα
λύπτει μία « σημαντική αλλαγή της τουρκι
κής στά σης σ το Κυπριακό» (Τερτζουμάν).
Το ψήφισμα 550 περιείχε αυτή τη φορά
άρθρα που ενόχλη σαν και την Ά γκυρα. Ι
διαίτερα οδυνηρό — σύμφωνα με το τουρ
κικό περιοδικό Briefing— υπήρξε το άρ
θρο 5, που « θ εω ρ εί την προσπά θεια για ε 
ποικισμό ο π ο ιο υ δ ή π ο τε μ έρ ο υ ς τω ν Βαρωσιών από άτομα άλλα από του ς κατοί
κους του σαν α πα ρά δεχτη και ζη τά τη μ ε
ταβίβαση α υτή ς τη ς π ερ ιο χ ή ς στη διοίκη
ση των Η νωμένων Ε θ ν ώ ν »’ το άρθρο 6, ε
πίσης το οποίο ο ρ ίζει « οποια νδή π οτε από
πειρα επέμ β α ση ς σ το κα θεστώ ς όπω ς ο
ρίζεται από τη ν Ειρηνευτική Δύναμη των
Ηνωμένων Εθνών σ τη ν Κύπρο, ω ς αντίθε
τη προς τα ψ ηφ ίσμα τα τω ν Ηνωμένων Ε
θνών». Τέλος το άρθρο 10, σύμφωνα με το
οποίο το Συμβούλιο Α σφαλείας « αποφα
σίζει να παρακολουθεί την κατάσταση έ 
τσι ώ σ τε σ ε π ερ ίπ τω σ η μη εφ α ρμογής
του ψ ηφ ίσμ α τος 541 και του πα ρόντος
ψηφίσματος — να μ π ο ρ εί να πάρει επ εί
γοντα και κατάλληλα μ έτρ α », αιφνιδίασε
την τουρκική ηγεσία.
Τόσο η Ά γκ υ ρ α όσο και ο κατεχόμενος
Βορράς βιάστηκαν να διαβεβαιώσουν
τους πολίτες τους, π ω ς γ ι’ αυτούς το ψή
φισμα 550 είναι ασήμαντο και άκυρο. Ο
Ντενκτάς, οργισμ ένος όσο π οτέ άλλοτε
με το Διεθνή Οργανισμό, α γνοώ ντα ς επι
δεικτικά αυτά ακριβώς τα άρθρα, ανακοί
νωσε με τα φ ερέφ ω νά του ότι θα διώ ξει
μια για πάντα το σ τρ α τό του ΟΗΕ από τα
κατεχόμενα εδάφη, χρησιμοποιώντας γι’
αυτό το σκοπό το δικαίωμα τη ς αρνησικυ
ρίας (βέτο) που διαθέτει ω ς προς την ανα
νέωση σ τις 16 Ιουνίου, τη ς θητείας τω ν ει
ρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στην Κύ
προ. Συγχρόνως, άρχιζε το εποικισμό της
Αμμοχώστου και είναι γ ν ω σ τό ότι έχουν
ήδη εποικιστεί τουλά χιστον 17 σπίτια.
Πλησιάζοντας, όμως η κρίσιμη ημερομη
νία της 16ης Ιουνίου οι αντιδράσεις του
Ντενκτάς γίνοντα ι όλο και π ερισσότερο
αντιφατικές. Σε στιγμ ές απ όγνω σης αναι

καλύπτει σ υ νω μ οσ ίες του ελληνικού
στρατιωτικού σώματος για επικείμενη επί
θεση εναντίον τω ν Τουρκοκυπρίων. Θ εω
ρεί, επίσης, ότι η ειρηνευτική Δύναμη του
ΟΗΕ συνωμοτεί με βρετανικές στρ α τιω τι
κές δυνάμεις με σκοπό τη κατάκτηση τω ν
Βαρωσίων. Με αποτέλεσμα να προβάλονται, αιφνιδιαστικά, απολογητικές δηλώ
σεις του όπως: «Ο τομ έα ς που επ οικ ίζετα ι
β ρίσκ ετα ι στη παλαιό πόλη της Α μμοχώ 
στου, που κατοικούσαν πά ντοτε οι Τουρ
κοκύπριοι και θα ’π ρ επ ε να παραμείνει υ
πό τον έλ εγ χ ο της τουρκοκυπριακής κοι
νότητας».
Στις τουρκικές εφημερίδες διαρρέουν
πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η
Τουρκοκυπριακή πλευρά προτείνει νέα
φόρμουλα για την παράταση της θητείας
της ειρηνευτικής δύναμης. Επιθυμία τω ν
Τουρκοκυπρίων, κατά τις ίδιες πληροφο
ρίες, είναι να αλλάξει μόν.ό η φράση « Κυ
βέρνηση της Κ ύπρου» — μιας και δεν ανα
γνω ρίζετα ι από του ς Τούρκους ω ς η νόμι
μη κυβέρνηση ολόκληρου του νησιού—
με το χαρακτηρισμό «τα ενδια φ ερόμενο
μέρη».
Είναι κατανοητός ο λόγος τω ν ανησυ
χιών του Ντενκτάς. Δέκα χρόνια μετά τη
διχοτόμηση της Κύπρου, έχοντας παραμείνει σε απομόνωση, σ ’ ένα συνεχή, α
σταμάτητο οικονομικό κατήφορο και μέσα
σε μια έντονη διαμάχη μεταξύ τω ν Τουρ
κοκυπρίων και τω ν εποίκων από την Τουρ
κία — οι οποίοι σημειωτέον χαίρουν ιδιαί
τερης φροντίδας από την πλευρά τω ν επι
σήμων— έσβησε η εικόνα του «ήρωα»
Ν τενκτάς που χτυπά τη γροθιά του στο
τραπέζι του Συμβουλίου Ασφαλείας (Yeni
Düsen). «Το τελευ τα ίο ψήφισμα του Σ. Α.
α π οτελεί ντοκουμέντο χρεω κοπία ς της
π ολιτικ ή ς του Ν τενκτάς», υποστήριξε στο
τέλ ο ς Μάίου ο ηγέτης του αντιπολιτευτι
κού κόμματος, Ozgür. Η Αριστερά με το
«Δημοκρατικό Τούρκικο Κόμμα» και «Κόμ
μα Κοινωνικής Απελευθέρωσης» πρόκει
ται να ενω θεί σ ’ ένα κόμμα, έτσι ώ σ τε να
αυξήσει τη δύναμή της στο «κοινοβού
λιο». Ο Ν τενκτάς απ’ τη μεριά του για να ε
ξασφαλίσει την απειλούμενη θέση του
σαν «π ρόεδρος εφ ’ όρου ζω ή ς» σύμφωνα
με διατύπωση (Τούρκου σχολιαστή) ζήτη
σε στις 24 Μαΐου από τη «Συνταγματική»
Επιτροπή να περιληφθεί στο «Σύνταγμα»
δικαίωμα αναστολής απεργιών, περιορι
σμός βασικών δικαιωμάτων και ελευθε
ριών και διενέργεια προεδρικών «εκλο
γ ώ ν » μαζί με το «δημοψήφισμα». Εξάλλου,
με προσωρινή διάταξη που πρότεινε, ζη
τάει όπως οι « τουρκικές ειρηνευτικές δυ
νάμεις», όσο θα βρίσκονται στην Κύπρο,
θεωρούνται συνυπεύθυνες με τις τουρκοκυπριακές δυνάμεις ασφαλείας και την α
στυνομία — της εσωτερικής και εξω τερ ι
κής ασφάλειας του κράτους του. Δικτάτο

ρας με τη βοήθεια του τουρκικού στρα
τού; Το προτεινόμενο «σύνταγμά» του,
που πρόκειται να ψηφισθεί — σύμφωνα με
τις τελευ τα ίες απειλές το υ — μέσα σ ’ αυτό
το καλοκαίρι, δεν διαφέρει πολύ από το
«σύνταγμ α» τω ν Τούρκων στρατηγών.
Οι συνεχείς καταδίκες της Τουρκίας, η
απώλεια οικονομικών πόρων για την συν
τήρηση του κατοχικού στρατού σε συν
δυασμό με τις απειλές για περικοπή της
βοήθειας τω ν ΗΠΑ καθιστούν την Ά γκ υ 
ρα — ιδιαίτερα μετά το ψήφισμα 550— ό
λο και πιο προσεχτική απέναντι στα μεγαλεπίβολα σχέδια του Ντενκτάς. « Είχαμε
την εντύπω σή, — έγραψε αναγνωρισμέ
νος Τούρκος σχολιαστής Ali Birand— « ότι
μ ετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας,
και με την πάροδο του χρόνου, ο θόρυβος
θα σ ίγ α ζε και ο κόσμος θα ξεχνούσε. Αυ
τό, μάλιστα, υ π ο σ τή ρ ιζα ν κατ’ εξο χ ή ν οι
προσκείμενοι σ το υ π ουργείο Ε ξω τερ ι
κών. Σ ε π ρόσφ α τη μυστική συνεδρίαση α
νώτατοι/ επ ιπ έδο υ οι Τούρκοι αρμόδιοι,
όμως, ήταν ανήσυχοι από τα « σήματα συ
να γερμ ού» για τις ε ξ ε λ ίξ ε ις στη ν Κύπρο».
Και ο Birand, που επισκέφτηκε τις ΗΠΑ
πρόσφατα, καταλήγει, ότι ο φάκελος της
Κύπρου αντί να κλείσει ανοίγει τώρα. « Α υ
τό το γ ν ω ρ ίζει καλά η τουρκική πλευρά
και φ ρονεί ότι κάτι πρέπει να γίνει».
Λίγο α ργότερα η ημερήσια «Τ ερτζο υ 
μάν» ανακαλύπτει «μ ια σημαντική αλλαγή
της τουρκικής σ τά σ η ς σ το Κυπριακό».
Σύμφωνα μ’ ό λες τις τουρκικές εφημερί
δες η αλλαγή πηγάζει από τις πιέσεις που
ασκούν οι ΗΠΑ στην Άγκυρα. Η «Milliyet»
δημοσιεύει ένα ολόκληρο σενάριο: « Τρεις
είναι οι α π α ιτήσεις της κυβέρνησης και
του Κογκρέσου τω ν ΗΠΑ:
1. η παράδοση τω ν Βαρωσιών σ τις δυνά
μ εις του ΟΗΕ και ο εποικισμός τους από
Ελληνοκυπρίους,
2. η αναβολή του δημοψηφίσματος, και
3. η αναβολή τω ν εκλογών, που θα γίνονι αν σ υ γχρόνω ς με το δημοψήφισμα.
Αν δεν εκπληρωθούν τα τρία αυτά ση
μεία το Κογκρέσο αναμένεται να αντιδράσει δυναμικά ελα ττώ νοντα ς τη βοήθεια
των ΗΠΑ π ρ ο ς τη Τουρκία σ το ποσό των
600 εκ. δολαρίων. Η βοήθεια έχει ήδη περικοπεί από τα 755 εκ. δολάρια στα 670
εκ.».
Η «Günaydin» αρχικά και κατόπιν η
«Hürriyet» προχωρούν σ ’ άλλα σενάρια.
Σύμφωνα μ’ αυτές τις"εφημερίδες, η CIA
σχεδιάζει τη δολοφονία του Ντενκτάς.
Φόβος ή ένα είδος ελπίδας; Το γενικό κλί
μα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην
Τουρκία είναι αναμφισβήτητα κάθε άλλο
παρά αισιόδοξο γι’ αυτούς. Οι π ερισσότε
ροι είναι πεπεισμένοι ότι προωθείται μια
λύση στο Κυπριακό που δεν είναι αυτή
που επιθυμούσαν.
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Το όνομα τον Ενρικο Μ περλινγκονέρ θα παραμείνει π ρ ώ το σ τ ο ψ ηφοδέλτιο τον Κ ομ 
μουνιστικού Κόμματος Ιταλίας. Ό π ω ς το έργο τον, η φυσιογνωμία τον, και η παρου
σία του. Ο 62 χρόνω ν εκφραστής του « Σ ο σ ια λ ισ μ ο ί) με ανθρώπινο π ρ ό σ ω π ο » άφησε
σ τη μέση το έργο του για την ανανέωση του Κομμουνιστικού Κ ινήματος κι ακολού
θησε τους τρεις προηγούμενους ηγέτες του ΚΚΙ. Πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία,
όπω ς ο Α ν τώ ν ιο I κραμσι, ο ΙΙα λμιρο Τολιατι κι ο Λ ο υ ίτζι Λ όγκο. Ο Ε νρικο Μ π ερ λινγκονέρ γεννήθηκε σ το Σάσαρι της Σαρδηνίας το 1922 και στα δεκαεννιά του χ ρ ό 
νια έγινε μέλος του κόμματος. Έμεινε σ τη φυλακή μέχρι το 1944 και το 1949 γίνεται
γενικός γραμματέας της νεολαίας του Κ Κ Ι, θέση σ τη ν οποία μένει ω ς το 1956. Ή δη
από τα είκοσι τρία του χρόνια γίνεται μέλος της Κ εντρικής Ε π ιτρο π ή ς και σ τα 1969 ε
κλέγεται αναπληρωτής γραμματέας του Κόμματος. Το 1972 ο Λ. Λ ό γ κ ο παθαίνει εγ
κεφαλικό και ο Μ περλινγκουέρ πενήντα χρόν ω ν τότε, γίνεται Γ.Γ. του Κ Κ Ι.
Την τελευταία του συνέντευξη έδω σε ο Ενρικο Μ ερλινγκ ονέρ σ τ ο θεω ρη τικ ό πε
ριοδικό του Κ Κ Ι « Μ α ρξιστική κ ρ ιτικ ή ».
Σ τη συζή τη σή τον με τον διευθυντή του περιοδικού Α λ ν το Τζανάρντο, ο η γέτη ς θί
γει μια σειρά από θέματα ό π ω ς η ειρήνη, η αυτονομία, τα προβλήματα της Κ ο ιν ό τη 
τας. Α π ό αυτή τη συνέντευξη αναδημοσιεύουμε τα σημεία εκείνα που αφορούν την ο ι
κονομική ανάπτυξη και τις π ολιτικ ο-κ οινω νικ ές δυνάμεις της Α ρ ισ τερ ά ς που π ρ ο ω 
θούν την υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ενότητας.
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Τα εργατικά στρώματα
εκφράζουν το σύγχρονο πνεύμα
Εάν είναι αλήθεια ότι κάθε μεγάλο
πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η
Ευρώπη καθιστά αναγκαία τη δημιουργία
μιας ριζικό διαφορετικής Ευρωπαϊκής *
Κοινότητας, ενωμένης και περισσότερο
ανεξάρτητης διεθνώς είναι εξίσου αληθινά
δύσκολο να δοθεί μια από κοινού απάντηση
στα αναπτυξιακά προβλήματα τα οποία
οξύνονται ολοένα και περισσότερο, από την
οικονομική κρίση που σήμερα μαστίζει την
Ευρώπη.
Δεν υπάρχει δυνατότητα μιας από κοινού
απάντησης, αν δεν πεισθούμε και αν δεν λά
βουμε υπόψη μας ότι το αποκορύφωμα της υ
πανάπτυξης συναντάται στις νότιες περιοχές
του πλανήτη μας, όπου η οικονομική και κοι
νωνική καθυστέρηση αποτελούν πραγματική
μάστιγα. Οι ανισορροπίες σε σχέση με το
Βορρά, και σε σχέση με τον τρόπο και την
ποιότητα της δικής μας ζωής είναι δραματι
κές. Δισεκατομμύρια ανθρωπίνων υπάρξεων
ζουν ακόμη με την έλλειψη και των πιο στοι
χειωδών μέσων επιβίωσης και αντιμετωπί
ζουν άμεσα το πρόβλημα της πείνας, τη φτώ
χεια, τις ενδημικές ασθένειες, τους πολύ υ
ψηλούς δείκτες θνησιμότητας, τους πρόω
ρους θανάτους, τον αναλφαβητισμό. Αλλά
αυτή η πραγματικότητα δεν γεννιέται από
μόνη της. Είναι η άλλη όψη της ανάπτυξης
του Βορρά και προέρχεται από το γεγονός ό
τι η κοινωνία του Βορρά και κυρίως η Δυτική
κοινωνία για αιώνες ολόκληρους επέβαλε τη
σχέση της με την κοινωνία του Νότου στη
βάση των άμεσων συμφερόντων της αποικιο
κρατίας ή κυριαρχίας της στυγνής εκμετάλ
λευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών και
όχι στη βάση της ισότητας. Ο Μαρξ συχνά α
ναφέρει ότι η αστική τάξη κατέστρεψε τη
μεσαιωνική-εθνοκεντρική αντίληψη και πε
ριέπλεξε όλους τους λαούς στο διεθνές εμπό
ριο αναπτύσσοντας έτσι την ιδέα της ενοποί
ησης της ανθρωπότητας.
Εμείς 100 χρόνια μετά την ανάλυση του
Μαρξ βλέπουμε τις ανισότητες που παρέμει
lu

ναν αγεφύρωτες παρά την προσπάθεια του
καπιταλισμού για ενοποίηση. Βλέπουμε τις
νέες αντιθέσεις που γεννιούνται και τα σοβα
ρά προβλήματα που δημιουργεί η καθυστέρη
ση, η οποία εμποδίζει τις υπανάπτυκτες χώ
ρες να αποκτήσουν την πολιτική τους ανε
ξαρτησία και να διευρύνουν τους δημοκρατι
κούς τους θεσμούς- αυτό έχει σαν αποτέλε
σμα όχι μόνο την ένταση στις σχέσεις μεταξύ
αυτών των χωρών, αλλά και στις σχέσεις
τους με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου.
Ένταση που ωθεί σε μια πολιτική εξοπλι
σμών, σε συγκρούσεις, σε μια φιλοπόλεμη
πολιτική. Ο Νότος του κόσμου δεν είναι μα
κριά από τη Μεσογειακή Ευρώπη: Η Αφρική
και η Ασία βρέχονται από τις θάλασσές μας.
Όλος αυτός ο κόσμος που ζει σ ’ αυτές τις
δύο ηπείρους δεν μπορεί να ξεφύγει εύκολα
και αυτόνομα από την υπανάπτυξη —δηλαδή
από το νεοαποικισμό και την εξάρτηση—
χωρίς τη βοήθεια της Ευρώπης. Αλλά μια Ευ
ρώπη, πολιτικά ενωμένη και ανεξάρτητη, οι
κονομικά προηγμένη, που να θέλει και να ξέ
ρει να συνεργάζεται για την ανάπτυξη. Είναι
αλήθεια, όμως, και το αντίθετο: Δηλαδή ότι
η Ευρώπη δεν θα είναι ικανή να διαδραματί
σει αυτό το ρόλο και να προωθήσει μια νέου
τύπου ανάπτυξη της ίδιας της οικονομίας της
μεχρις ότου αποφασίσει να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα του Τρίτου και Τέταρτου κόσμου,
καθώς και τις σχέσεις της με την Ανατολή.
Με ποια έννοια αναφέρεσαι στο ζήτημα της
Ανατολικής Ευρώπης;
Η οικονομική κρίση δεν αφορά μόνο στο
Νότο του κόσμου. Αφορά και στο Βορρά.
Τον Ανατολικό Βορρά, «το Δεύτερο κόσμο».
Εδώ και αρκετό καιρό διαπιστώνουμε,
στις Ανατολικές χώρες, χαμηλούς ρυθμούς
οικονομικής, τεχνολογικής και επιστημονι
κής ανάπτυξης.
Είναι αλήθεια ότι σε αυτές τις χώρες υπο
γραμμίζονται, κυρίως, οι ανεπάρκειες της
κοινωνικής και πολιτικής ζωής και το χαμη
λό επίπεδο της ανάπτυξης των δημοκρατι

κών θεσμών. Αλλά υπάρχουν επίσης και σο
βαρές οικονομικές δυσκολίες. Γνωρίζουμε ό
τι σ ’ αυτές τις χώρες ένα μεγάλο μέρος του
προϋπολογισμού διατίθεται για τους εξοπλι
σμούς. Ό μως η οικονομική κρίση που υπάρχει στις Ανατολικές χώρες δεν προέρχεται
μόνο από την επιτακτική ανάγκη ασφάλειας
και από την αστάθεια στις διεθνείς σχέσεις.
Αυτή η κρίση, προέρχεται επίσης από ενδογενείς ανεπάρκειες στις θεσμικές δομές αυτών των χωρών.
Αυτά τα ανέφερα γιατί έχουν σχέση με την
καθυστέρηση του Νότου του πλανήτη μας.
Α ν ο «Δεύτερος κόσμος» δεν κατόρθωσε
να συμβάλει στην ανάπτυξη του πολιτισμού
τόσο όσο ελπίζαμε αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ευρώπη δεν διαδραματίζει ακόμη
το ρόλο της Κοινότητας με οικονομική ισχύ
και πολιτική, ενωμένη και ανεξάρτητη, που
θα προωθούσε την ειρήνη και τη συνεργασία.
Η πολιτική της Δ. Ευρώπης πρέπει να συνίσταται στην ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Γεγονός που θα αποβεί προς το συμφέρον της Ευρώπης, και συγχρόνως θα αποτελέσει βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη
του Τρίτου κόσμου.
Μόνο οι ανεύθυνοι δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι η ήπειρος στην οποία ζούμε είναι
μία και μοναδική και δεν προκύπτει τίποτε
το θετικό από την κλιμάκωση των εντάσεων.
Χωρίς τη δική μας θετική συμβολή, δηλαδή
τη συμβολή του δυτικού εργατικού κινήματος δεν θα υπάρξει ασφάλεια και ανάπτυξη
της Δυτικής Ευρώπης, ούτε θ’ αναπτυχθεί
μια πλατιά διεθνής συνεργασία για την ανόρ-cn· ι ππνάπτυκτων περιοχών.
Αλλά, ας επιστρέφουμε στην οικονομική
κρίάη των χωρών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας. Η ζωή όλων αυτών των χωρών
χαρακτηρίζεται από παλλινδρομήσεις και
από μία περιορισμένη ανάκαμψη. Υπάρχει
μία τάση παρακμής της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας σαν οικονομικής δύναμης.
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Παρακμή που εκδηλώνεται με την
ανικανότητα διατήρησης και διεύρυνσης των
αναλογιών της στη διεθνή αγορά, με τη
μείωση των επενδύσεων και με την
αβεβαιότητα με την οποία η Κοινότητα
αντιμετωπίζει την πρόκληση των Η Π Α και
της Ιαπωνίας στην τεχνολογία, στην
παραγωγικότητα και την εμπορική
πρωτοβουλία. Η μεγάλη οικονομική
ανάπτυξη της δεκαετίας του ’50 και του ’60
που οπισθοχώρησε...
Πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι
βρίσκεται σε κρίση και οπισθοχωρεί ο ίδιος ο
μηχανισμός αυτής της ανάπτυξης, δηλαδή η
διεύρυνση σε μαζική κλίμακα της καταναλω
τικής τάσης.
Αυτή η μορφή οικονομικής ανάπτυξης επέ
φερε μια άνοδο του επιπέδου ζωής σε μεγά
λες μάζες εργαζομένων. Γεγονός αρκετά α
ποκαλυπτικό μιας και έθεσε σε κρίση παλιές
ισορροπίες και συμβατότητες. Γι’ αυτό στα
τέλη της δεκαετίας του ’60 και τις αρχές της
δεκαετίας του ’70 έλειψαν τα θεμέλια για μια
τέτοια μορφή ανάπτυξης. Το οικονομικό
«μπουμ» τελείωσε και μπήκαμε στη διαδικα
σία του στασιμοπληθωρισμού.
Αλλά σήμερα ο δρόμος της επ’ άπειρον
διεύρυνσης της καταναλωτικής τάσης των
μαζών (και κατά συνέπεια της δημιουργίας
τεχνιτών αναγκών) ως κινητήρια δύναμη α
νάπτυξης ανήκει πια στο παρελθόν.
Είναι αλήθεια ότι στις χώρες της Κοινότη
τας και συγκεκριμένα σε χώρες λιγότερο εύ
ρωστες οικονομικά, όπως η Ιταλία, τα τελευ
ταία δέκα χρόνια δεν είναι μόνο χρόνια κρί
σης και οπισθοδρόμησης. Τη σημερινή πραγ
ματικότητα δεν θα πρέπει να την εικονογρα
φήσουμε με μελανά μόνο χρώματα και να πι
στεύουμε ότι κάθε τι καινούργιο είναι αναγ
καστικά αρνητικό ως προϊόν της συντηρητι
κής ιδεολογίας.
Υπάρχουν ενδείξεις που φανερώνουν την ι
κανότητα να αρχίσουμε, αν όχι να ολοκλη
ρώσουμε, ένα νέο κύκλο ανάπτυξης. Σε ση
μαντικούς τομείς βλέπουμε την εισαγωγή και
την ευρύτατη χρησιμοποίηση της νέας τεχνο
λογίας και την αύξηση της παραγωγής. Με
αποτέλεσμα τις βαθιές αλλαγές που ήδη
πραγματοποιούνται τόσο στην κοινωνική
σύνθεση του χώρου της εξαρτημένης εργα
σίας, όσο και στον κύκλο των ιδιοκτητών
των μέσων παραγωγής.
Αλλά σήμερα οι κυρίαρχες καπιταλιστικές
ομάδες και οι συγγενείς συντηρητικές ευρω
παϊκές ιδεολογίες δεν μπορούν να βρουν μια
θετική λύση για την κρίση. Το σήμα κινδύνου
ανάβουν τα 13 εκατομ. άνεργοι της Κοινότη
τας. Αυτό το τεράστιο δυναμικό ανθρώπινης
ενέργειας, φυσικής και διανοητικής, παραμέ
νει ανενεργό και δεν γνωρίζουν —οι κυρίαρ
χες καπιταλιστικές ομάδες— τρόπους, αξιο
ποίησής του, γιατί η τεχνολογική ανανέωση
που προχωρεί σταδιακά απομακρύνει αντί
να απορροφά αυτό το δυναμικό.
Η επιστημονική έρευνα δεν σημειώνει εκεί
νη την επιτάχυνση που από μόνη της θα μπορούσε να στηρίξει με επάρκεια αυτή την ανανέωση.
Η εξεύρεση πόρων αναγκαίων για επενδύσεις στην παραγωγή, τη νέα τεχνολογία και
την έρευνα φαίνεται πολύ δύσκολη. Αντί όμως, να μειώσουν τη σπατάλη, την ευνοιο-

κρατία, τη φοροδιαφυγή, τον παρασιτισμό,
καταφεύγουν σε άκριτες μειώσεις των κοινω
νικών δαπανών καταργώντας τα κεκτημένα
δικαιώματα που αποκτήθηκαν μετά από α
γώνες και θυσίες των εργαζομένων.
Αλλά ακόμη και αν κατορθώναμε να ελα
χιστοποιήσουμε ή να εκμηδενήσουμε όλα αυ
τά τα προβλήματα, μια ουσιαστική οικονομι
κή ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει μέσα στα
στενά εθνικά πλαίσια.
Σήμερα η αλληλεξάρτηση βρίσκεται σε τέ
τοιο στάδιο ώστε οι οποιεσδήποτε δυσχέ
ρειες, στην υλοποίηση μιας ενωμένης Ευρώ
πης, θα οδηγούσαν αναγκαστικά κάθε ευρω
παϊκή χώρα σε άλλους συνασπισμούς.
Η ανάκαμψη της οικονομικής ανταγωνι
στικότητας της Ευρώπης εξαρτάται σε μεγά
λο ποσοστό από την ικανότητά της να παρά
γει επιστήμη και προηγμένη τεχνολογία τις ο
ποίες και να εισάγει στην παραγωγική διαδι
κασία. Ό μως επιστημονική πρόοδος, τεχνο
λογική ανανέωση και κατά συνέπεια ανανέω
ση του παραγωγικού μηχανισμού μπορούν να
επιτευχθούν μόνο διαμέσου ανταλλαγών σε
Κοινοτικό επίπεδο. Προσθέτω ότι δεν πρό
κειται μόνο για συντονισμό της δράσης των
διαφόρων χωρών σε αυτούς τους τομείς αλλά
για τη δημιουργία υπερεθνικών κέντρων διεύ
θυνσης και προγραμματισμού.
Και όμως παρά τις αντικειμενικές ανάγκες
τα εμπόδια δεν μειώνονται αλλά αντίθετα
πληθαίνουν.
Είναι αλήθεια. Υπάρχουν — και κυρίως
στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης— συντηρη
τικές δυνάμεις οι οποίες θεωρούν ουσιαστικά
ανεφάρμοστη μία πραγματικά κοινοτική α
ναπτυξιακή πολιτική, επειδή ακριβώς πι
στεύουν ότι το χάσμα μεταξύ Ευρωπαϊκού
Βορρά και Νότου είναι αγεφύρωτο. Οι ίδιες
δυνάμεις ισχυρίζονται ότι δεν θα έπρεπε να
προσβλέπουμε σε μια Ευρώπη ενωμένη και
ανεξάρτητη αλλά στην ολοκλήρωση των πιο
πλούσιων χωρών της, αφήνοντας τις πιο
φτωχές να οδηγηθούν στις συνθήκες του Τρί
του Κόσμου.
Θα ήταν άδικο να απαρνηθούμε την καθο
λική και ισορροπημένη ανάπτυξη της Ευρώ
πης που άλλωστε αποτελούσε τον πρωταρχι
κό στόχο της σύστασης της Κοινότητας. Επί
σης, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός
ότι η ιστορικά λιγότερο «ευνοημένη Ευρώπη»
προσφέρει απλώς εργατικά χέρια στην προ
νομιούχα Ευρώπη. Με άλλα λόγια το χάσμα
μεταξύ Βορρά και Νότου έχει εισχωρήσει και
στη δική μας ήπειρο. Τέτοιες θέσεις, κατά τη
γνώμη μας, φανερώνουν τη μυωπία της συν
τηρητικής πολιτικής και ιδεολογίας, που δεν
βλέπει ότι ακόμη και η ίδια η οικονομική α
νάπτυξη του Βορρά της Ευρώπης μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο στα πλαίσια μιας ευ
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η ολοκλήρωση μό
νο των πιο ισχυρών οικονομικά ευρωπαϊκών
χωρών στο σύστημα των ΗΠΑ, δεν θα τους
επέτρεπε να γίνουν πραγματικοί πρωταγωνι
στές της ανάπτυξης. Θα κατέληγαν να ζουν
μια ανάπτυξη εξ αντανακλάσεως, όπου θα υ
ποβάλλονταν σε περιορισμούς και σε συμφέ
ροντα που δεν θα μπορούσαν να ελέγξουν ά
μεσα, ούτε να αντιμετωπίσουν, ή να εξισορ
ροπήσουν, κατ’ επέκταση. Ο υποβιβασμός
των οικονομικά πιο καθυστερημένων ευρω
παϊκών χωρών θα επέφερε αναπόφευκτα τη

σχετική εξασθένηση της οικονομικής δύνα
μης των πιο προηγμένων περιοχών. Ανέκα
θεν υποστηρίζαμε ότι ο βασικός μοχλός μιας
ουσιαστικής ανάπτυξης προς το συμφέρον ό
λων των ευρωπαϊκών χωρών δεν μπορεί πα
ρά να είναι η δημιουργία μιας σταθερής και
σύγχρονης οικονομικής υποδομής στις πιο
καταπιεσμένες περιοχές της Κοινότητας και
κυρίως στις νότιες και μεσογειακές περιο
χές. Εν κατακλείδι, ακόμη και στις πιο
προηγμένες περιοχές της Ευρώπης μια πιο υ
ψηλή, σταθερή και διαρκής ανάπτυξη της
παραγωγής, της επιστήμης και της τεχνολο
γίας, μπορεί να εξασφαλισθεί στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής ενότητας και ανεξαρτησίας.
Μια Ευρώπη που θα καθοδηγείται από νέες
διευθυντικές τάξεις και θα συγκροτεί μια με
γάλη οντότητα, η οποία θα ενώσει τις επιμέρους δυνάμεις της ηπείρου και θα πάρει στο
χέρια της τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Ασκείς κριτική στις οικονομικά κυρίαρχες
ομάδες* αλλά τα εργατικά και σοσιαλιστικά
στρώματα; Το εργατικό και λαϊκό κίνημα
της Δυτικής Ευρώπης πώς κινείται, πώς
κρίνει, πώς παρεμβαίνει;
Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των τε
λευταίων ετών παρατηρήσαμε ότι μία από τις
δυσκολίες που εμποδίζουν την «εκτίναξη»
της Κοινότητας είναι και το γεγονός ότι ένα
πολύ μεγάλο μέρος των εργατικών, σοσιαλι
στικών και λαϊκών δυνάμεων της δυτικής
Ευρώπης δεν αποδέχεται ακόμη ότι η ενότη
τα και η ευρωπαϊκή αυτονομία ανταποκρίνον
ται στα συμφέροντά του. Ακόμη και σήμερα,
ένα μέρος από αυτές τις δυνάμεις, δεν έχει
συνειδητοποιήσει την ανάγκη να παλαίψει
για βαθιές αλλαγές τόσο στη μορφή ανάπτυ
ξης όσο και στην ποιότητα ζωής της Ευρώ
πης.
Τα εργατικά, σοσιαλιστικά και λαϊκά κι
νήματα έχουν στρέψει όλη την προσοχή τους
στην υπεράσπιση των κεκτημένων δικαιωμά
των τους, χωρίς να διακρίνουν καθαρά το
μέλλον που μας περιμένει. Είναι αναμφισβή
τητο, σε γενικές γραμμές, ότι τα εργατικά,
σοσιαλιστικά και λαϊκά στρώματα λόγω της
ιστορίας τους και λόγω των συγκυριακών
συμφερόντων τους έχουν συγκριτικά με τις ε
θνικές αστικές τάξεις, ευρύτερο οπτικό πεδίο
και πιο σύγχρονο πνεύμα.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Παρατηρώντας
το εργατικό κίνημα της Ιταλίας και το Κομ
μουνιστικό της κόμμα καθώς και κάποιες
άλλες ευρωπαϊκές χώρες πιστεύω ολοένα και
περισσότερο ότι ο ευρωπαϊκός χώρος αποτε
λεί το αναγκαίο πεδίο όπου οι λαϊκές μάζες
μπορούν και πρέπει να διεξάγουν πιο αποτε
λεσματικά τους αγώνες για μια νέα διεθνή
τάξη πραγμάτων και για λιγότερο άνισες κοι
νωνίες. Οι εργατικές και σοσιαλιστικές δυ
νάμεις πρέπει να πάρουν στα χέρια τους την
υπόθεση της ενότητας και της αυτονομίας
της Ευρώπης. Μια τέτοια απόφαση θα ωθού
σε και άλλα κοινωνικά δημοκρατικά και πα
ραγωγικά στρώματα να σκεφτούν τα μακρο
πρόθεσμα συμφέροντά τους και όχι μόνο τα
άμεσα συμφέροντα των χωρών τους.
Έτσι, μια Ευρώπη συντηρητική και κατά
συνέπεια εξασθενημένη, μπορεί να τη διαδε
χθεί μια Ευρώπη ισχυρή, προοδευτική και δη
μοκρατική που θα παίξει ενεργό ρόλο στην
προώθηση της ανάπτυξης και της ειρήνης.
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ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ’84:

Κλίμα εθνικοποίησης και αδιαφορίας
των Πέτρου Κωστόττουλου· Στέλιου Κούλογλου

« Ένα πακέτο βούτυρο κι ένα μπουκάλι
γάλο, σε κάθε ευρωπαίο πολίτη που θα α
σκήσει το εκλογικό του δικαίωμα». Η πρό
ταση αυτή, η οποία ακούστηκε μεταξύ σο
βαρού και αστείου στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, δεν αποσκοπεί στη διάθεση τω ν
πλεονασματικών γαλακτοκομικών προϊόν
των της ΕΟΚ, αλλά περισσότερο στην α
νατροπή της απάθειας που χαρακτηρίζει
ένα μεγάλο μέρος τω ν ευρωπαίων ψηφο
φόρων μπροστά στις εκλογές της Κυρια
κής.
Αντίθετα με τα ελληνικά δεδομένα, το
μεγάλο ποσοστό αποχής που αναμένεται
στις περισσότερες χώρες-μέλη, απασχο
λεί σοβαρότατα τις ευρωπαϊκές πολιτικές
ηγεσίες. Γιατί ανεξάρτητα από τη γνώμη
των ψηφοφόρων που αδιαφορούν για το
αποτέλεσμα, οι κυβερνήσεις και τα κόμμα
τα ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν τα α
ποτελέσματα των εκλογών σαν ένα είδος
σφυγμομέτρησης. Παρ’ ότι ευρωπαϊκές,
οι εκλογές έχουν ήδη μετεξελιχθεί, λιγό
τερο ή περισσότερο σε «εθνικές», και η α
ποτυχία των μεν ή η επιτυχία τω ν δε εξαρτάται και από την ικανότητα κινητοποίη
σης της παραδοσιακής εκλογικής πελα
τείας.
Αν η αρχή της δεκαετίας του ’80, χαρα
κτηρίστηκε από τη στροφή προς τα αρι
στερά με την άνοδο μιας σειράς σοσιαλι
στικών κομμάτων στην εξουσία, τα μέσα
της δεκαετίας βρίσκουν την ευρωπαϊκή
κοινή γνώμη σε μία μεταβατική φάση: Φαί
νεται ότι είναι περισσότερο οι ήδη υπάρχουσες κυβερνήσεις που θα αποδοκιμαστούν και λιγότερο οι πολιτικές τους πε
ποιθήσεις, όσο η κρίση δεν έχει ξεπερασθει. ούτε από τους μεν ούτε από τους δε.
Απλώς ορισμένοι, έχουν περισσότερα
προβλήματα από άλλους...

I χαν με κάθε τρόπο αποφύγει, γιατί βρί«κ υ ρ ία c με τα ω ραία μ ά τια » τηρ πρώην
I σκονται στη μέση του δρόμου: ΥποσχόμεΠροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
' νοι την καταπολέμηση της ανεργίας και
κ. Σιμόν Βέιλ, πρέπει με ένα ποσοστό ίσως
γενικότερα ένα είδος κοινωνικής δικαιο
πάνω από 45% να κερδίζει τα πρωτεία. Ό 
μως από κει και πέρα θα πρέπει να λύσει
σύνης, ο Π ρόεδρος Μιτεράν και οι σοσια
τις δικές τη ς εσ ω τερ ικ ές αντιθέσεις, αφού
λιστές εκλέχθηκαν το 1981, για να εφαρ
οι «Ζισκαρικοί» ενώθηκαν με τους «Σιρακιμόσουν τρία χρόνια αργότερα μία ε ν τε 
κούς», μόνο επειδή στη ν εξουσία υπήρχαν
λώ ς διαφορετική πολιτική: για να υπάρξει
οι Σ οσια λιστές με του ς Κομμουνιστές.
οικονομική ανάκαμψη, πρέπει να δοθεί
Δ ε ν απομένει παρά ο ρατσιστής ακροδε
προτεραιότητα στην αναδιάρθρωση της
ξιάς κ. Λε Πεν και το Εθνικιστικό του Μέ
βιομηχανικής παραγωγής με βάση τα σύγτωπο, που ελπ ίζει να συσπειρώσει τους α' χρονα τεχνολογικά δεδομένα σε βάρος
; τω ν παραδοσιακών, ξεπερασμένω ν βιομηκ ροδεξιού ς Σιρακικούς, απογοητευμέ
j χανικών μονάδων, έσ τω κι αν αυτό ισοδυ- i νους από την αριστερή στροφή του κόμ
I ναμεί με αύξηση της ανεργίας. Το πρό- \ ματός του. Σε κάθε περίπτωση, ο «οικογε
j βλήμα είναι ότι αυτή η αλλαγή, που ξεκί
νειάρχης» κ. Πεν κατάφερε να δώσει ένα
νησε πριν από ένα περίπου χρόνο με την
χρώμα στη ν προεκλογική εκστρατεία. Α
πογοητευμένοι από τη διακυβέρνηση της
πολιτική λιτότητας και ολοκληρώθηκε ε
δώ και λίγους μήνες με τα μέτρα για τη
Α ρισ τερ ός αριστεροί, πραγματοποιούν
βιομηχανία, δεν έχει δώ σει τα αποτελέαντι-συγκεντρώσεις σε κάθε εμφάνιση
σματά της. Έ τσ ι οι σοσιαλιστές βρίσκον
του «Μ ετώ π ου » και ξαναβρίσκουν την χα
ται εκτεθειμένοι σε σχέση με τις προεκλο
μένη αγω νιστικ ότητά τους συγκρουόμεγικές τους εξα γ γ ελ ίες και ανίκανοι να α
νοι με του ς ακροδεξιούς...
ποδείξουν την αναγκαιότητα τη ς αλλαγής j
Γερμανία: το τέλος
τους.

των Φιλελευθέρων;

Το άλλο μέτωπο ήταν η εξωτερική πολι
Οι μ εγάλες απ εργίες για τις 35 εργάσι
τική. « Η Γαλλία» υποστηρίζουν η δεξιά αν
μες ώ ρ ες την εβδομάδα, που συνεχίζον
τιπολίτευση, αλλά και πολλοί Γ άλλοι πολί
ται στη ν άλλη πλευρά του Ρήνου, θα οδη
τες, «δ ε ν είναι πια μια μεγά λη χ ώ ρ α ». Ο
γήσουν σε μία εκλογική αποδοκιμασία :
Πρόεδρος Μιτεράν φαίνεται ότι το κατά
του κυβερνητικού συνασπισμού; Ό λες οι
λαβε, αλλά ο βομβαρδισμός της Βηρυτού
προβλέψεις γύ ρω από το ερώτημα φαί
παρ’ ότι ανέβασε τα ποσοστά της δημοτινονται παρακινδυνευμένες. Γιατί μπορεί
κότητάς του δεν ήταν αρκετός. Ό μ ως, η
μεν γενικά οι απεργίες να προκαλούν
j ΕΟΚ γνώ ρισε μετά την αποτυχία τω ν Αθη
φθορά σ τις εκ ά στοτε κυβερνήσεις, αλλά
νών, την επί γαλλικής Προεδρίας αποτυ
πολλοί «μεσαίοι» Γερμανοί φοβούνται ότι
χία τω ν Βρυξελλών. Το ταξίδι στη Μόσχα, 1 η αποδοχή εν ό ς τέτοιου αιτήματος θα εμ
που θα έδινε την εικόνα μιας τρίτης δύνα
πόδιζε την οικονομική ανάκαμψη και θα α
μης ανάμεσα στους δύο μεγάλους, αναδυ νάτιζε τη διεθνή θέση της χώρας.
; βλήθηκε αρχικά λ όγω του θανάτου του
Σ τη ν π ρ α γ μ α τικ ό τη τα , η ΔυτικοΑντρόπωφ και υπονομεύθηκε στη συνέ
Γερμανική κυβέρνηση φαίνεται να απει
χεια λόγω της υπόθεσης Ζαχάροφ. Δ εν α
λείται π ερισσότερο «από τα μέσα». Είναι
πομένει παρά το ταξίδι σ τις ΗΠΑ και μια
Γαλλία: αποδοκιμασία
πρώτα η προσπάθεια κάλυψης του σκαν
διακήρυξη τω ν Αμερικάνων ότι η Γ αλλία
του μιτεραντισμού;
δάλου της παράνομης χρηματοδότησης
αποτελεί ίσως τον καλύτερο φίλο τους.
τω ν πολιτικών κομμάτων, και το κυριότε« Ελλάς-Γαλλία, Συμμαχία», μετά τα
Αλλά πόσο αυτό συμβαδίζει με τον αρε
ρο, η κρίση στο υ ς Φιλελεύθερους. Οι τε
πρωτεία της Ελλάδας, στην «εθνικοποίη
στό στους Γάλλους ψηφοφόρους «ντεγλευταίοι όχι μόνο αμφισβητούν ανοιχτά
ση» των εκλογών φαίνεται να ακολουθεί η
κωλισμό»;
το
ν αρχηγό του ς και Υπουργό Εξωτερι
Γαλλία. Το μεσογειακό ταμπεραμέντο, η
Αν τα προεκλογικά γκάλοπ επαληθευ- , κών κ. Γκένσερ, αλλά φοβούνται ότι αυτή
υψηλή πολιτική συνείδηση τω ν Γάλλων
τούν,
τό τε το ΣΚ πέφτει από τα 37% τω ν ε- I τη φορά δεν θα καταφέρουν να περάσουν
και τρία χρόνια σοσιαλιστικής εμπειρίας
κλογών του Ιουνίου του 1981, σε ένα πο- ! το φράγμα του 5% τόσ ο για την εκλογή
δημιουργούν μία ζεστή ατμόσφαιρα, γύ
ευρω βουλευτώ ν όσο και την προσεχή ε
σοστό γύρω στα 24%, ενώ το συνκυβερρω από ένα κρίσιμο ερώτημα: οι σοσιαλι
κλογή «εθνικ ώ ν» βουλευτών. Με άλλα λό
νών ΚΚ φαίνεται ότι θα σημειώσει ένα α
στές έχουν σήμερα την πλειοψηφία ή την
για ο κ. Κολ κινδυνεύει να βρεθεί χωρίς
κόμη
βήμα
ενός
εκλογικού
Γολγοθά,
που
|
μειοψηφία των προτιμήσεων του εκλογι
σύμμαχο
και η Ευρώπη χωρίς το ν αρχαιό
δεν λέει να σταματήσει.
κού σώματος;
Με αυτή την έννοια, η δεξιά αντιπολί- ι τερο και επιζήσαντα εφ ’ όλω ν τω ν κυβερ
Το ερώτημα τέθηκε από τη Δεξιά, ενώ οι
τευση συνασπισμένη υπό την ηγεσία της I νή σεω ν Υπουργό Εξωτερικών, μετά φυσιΓάλλοι σοσιαλιστές θα ήθελαν να το εί-

κά τον αειθαλή ομ όλογο το ν Σοβιετικό κ.
Γκρομύκο.
Στην άλλη μεριά, το Σοσιαλδημοκρατι
κό Κόμμα με επικεφαλής έναν ισχυρό όσο
ποτέ άλλοτε Βϊλλυ Μπραντ και ενισχυμένη την αριστερή π τέρυγά του, ελπ ίζει σε
κέρδη από τα δ εξιά αλλά φοβάται ορισμέ
νες απώλειες από τα αριστερά.
Παρά την εσω τερική του ς κρίση, οι
«Πράσινοι» φαίνεται να αύξησαν κι άλλο
τη δημοτικάτητά τους. Τα συνθήματα για
την προστασία του π εριβά λλοντος και την
απομάκρυνση τω ν Αμερικάνικων πυραύ
λων, διανθισμένα με αιχμές ενα ντίον της
Αγροτικής Πολιτικής τη ς ΕΟΚ, παραμέ
νουν επίκαιρα και δημοφιλή. Ό λ ο ι δεί
χνουν ότι ο Ιταλός κ. Πανέλα θα έχει κα
λύτερη συντροφιά σ το π ρ οσεχές Ευρω
κοινοβούλιο.

Ιταλία: Επικεφαλής της λίστας
πάντα ο Μπερλινγκουέρ
0 ξαφνικός θ ά να τος του κομμουνιστή
ηγέτη Ενρίκο Μ περλινγκουέρ φάνηκε αρ
κετός για να επισκιάσει, προσω ρινά του
λάχιστον, τη μόνιμη πια ιταλική ειδησεογραφία για τα πολιτικά σκάνδαλα που έχει
πρόσφατα αναθερμανθεί, μετά τη δημο
σίευση της έκθεσης τη ς κοινοβουλευτι
κής επιτροπής για τις δρ α στη ριό τη τες της
μασωνικής και παρακρατικής ορ γά νω ση ς
Ρ2. 0 Μ περλινγκουέρ όμως δεν πρόλαβε
να δει τα εκλογικά απ οτελέσμ ατα τη ς ν έ 
ας γραμμής του ΚΚΙ, που για πρώτη φορά
επέλεξε πολιτική αυστηρής κριτικής — αν
όχι ρήξης— π ρος τη ν κυβέρνηση ενταφιά
ζοντας οριστικά και τα τελευ τα ία απομεινάρια του ιστορικού συμβιβασμού.
0 «σύ ντροφ ος Ενρίκο» έ δ ω σ ε σκληρές
εσωκομματικές μάχες τελευ τα ία για ν ’ *αποφύγει τις απόψεις τη ς «δ ε ξιά ς » πτέρυ
γας του Κόμματος. Οι εκπρόσωποι τη ς τ ε 
λευταίας Τ ζιό ρ τζιο Ναπολιτάνο και ο γ.γ
της ιταλικής ΓΣΕΕ Λουτσιάνο Λάκα υπο
στήριζαν ότι το ΚΚΙ έπρεπε να συμμαχήσει με την κυβέρνηση του Κράξι, ελπ ίζον
τας ότι τα θολά μοντερνιστικά και μεταρρυθμιστικά ανοίγματα του ΣΚΙ μπορούσαν
να ξεμπλοκάρουν τη ν ακινησία τη ς ιταλι
κής πολιτικής ζω ής. Στην τελευτα ία εσ ω 
κομματική νίκη του Μ περλινγκουέρ βοή
θησε και ο Κράξι του οποίου η αλαζονική
και ιδιόρρυθμη συμπεριφορά, αλλά κύρια
η προσπάθειά του ν ’ ακυρώσει τη ν κινητή
• κλίμακα τω ν μισθών βρήκε αντιμέτωπο τη
μάζα τω ν Ιταλώ ν ερ γα ζομ ένω ν. Είναι χα
ρακτηριστικό ότι η συγκέντρω ση διαμαρ
τυρίας που ο ρ γ ά ν ω σ ε πρόσφ ατα το ΚΚΙ
στη Ρώμη, σ υ γκ έντρ ω σ ε το μεγαλύτερο αριθμό διαδηλω τώ ν μεταπολεμικά. (Ξεπέρασε το 1 εκ. άτομα).
Με την νέα του πολιτική το ΚΚΙ διεκδι. κεί σοβαρά τα π ρω τεία από τη Χριστιανο
ί δημοκρατία (ο θ ά να τος και η αναγνώριση
ι$ απ’ όλους του σταθεροποιητικού για την ιI ταλική δημοκρατία ρόλου του Μπερλιν[f γκουέρ, ίσ ω ς βοηθήσει ακόμη πιο πολύ) η
οποία στις εκ λ ο γές του Ιουνίου του 1983
Ρ' είχε παρουσιάσει μεγάλη εκλογική πτώ# ση, η επιτάχυνση τη ς οποίας δεν παρουΦ σιάζεται καθόλου απίθανη μετά τις πρό# σφατες αποκαλύψεις για την εμπλοκή και
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του Γιάννη Ιωάννου
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άλλω ν σ τελ εχ ώ ν τη ς στις δραστηριότητ ε ς τη ς Ρ2. Ο σοσιαλιστής υπουργός Φορμίκα προχώ ρησε σε ανοικτές καταγγελίες
μάλιστα ενα ντίον του υπουργού εξω τερ ι
κών Α ντρεότι, προκαλώντας τη βίαιη αντί
δραση τω ν Χριστιανοδημοκρατών, οι ο
ποίοι απειλούν ν ’ ανατρέψουν τον Κράξι,
εάν ο τελευ τα ίος δεν «συμμαζέψει» τον υ
πουργό του αλλά και άλλα στελέχη του
κόμματός του.
Το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα στην
προσπάθειά του να συγκροτήσει την ε
κλογική του πελατεία δεν διστά ζει να έρ
θει σε ρήξη με τον Κράξι στα θέματα που
αφορούν την ΑΤΑ ή ακόμη να καταδικάσει
την προσπάθεια του Μιτεράν « Ευρώπη
τω ν δύο τα χ υ τή τω ν » (δια στόμ ατος Α ντρ ε
ότι) ασκώντας κριτική από τ ’ αριστερά στα
σοσιαλιστικά κόμματα της Ιταλίας και της
Γαλλίας. Η comedia del’ arte, δεν έπαψε
ποτέ ν ’ αποτελεί μέρος του οπλοστάσιου

τω ν Ιταλών πολιτικών. Για τον Κράξι και
το ΣΚΙ οι εκλογές αυτές παρουσιάζονται ι
διαίτερα σημαντικές γιατί αποτελούν ένα
καθοριστικό δείκτη για την αποδοχή ή την
απόρριψη τω ν καινοτομιών του Ιταλού
πρωθυπουργού, ο οποίος φαίνεται ν ’ αντι
λαμβάνεται την πολιτική σαν ένα είδος α
μερικάνικου πόκερ, επιχειρώντας μπλό
φες και κτυπήματα που κανείς δεν ξέρει
που θα καταλήξουν. Ο Μπερλινγκουέρ
πάντως του καταλόγισε ότι προεδρεύει
της «χειρότερης κυβέρνησης που είχε η Ι
ταλία».
Τα μικρά και λεγόμενο «λαϊκά» Κόμματα
(Ρεπουμπλικάνοι, Φιλελεύθεροι, Σοσιαλ
δημοκράτες) δεν προβλέπεται να παρου
σιάσουν μεγάλες διακυμάνσεις στα εκλο
γικά τους ποσοστά. Ίσ ω ς παρουσιασθεί
πτώση τω ν σοσιαλδημοκρατών μετά την
επίσημη ανακοίνωση της κοινοβουλευτι
κής επιτροπής, ότι ο πρώην ηθοποιός και

Γιάννη Σ π α ν δ ω ν ή

ΘΡΗΝΟΣ
Α' β ρ α β ε ίο Π α ρ ν α σ σ ο ύ

Ένας σκλάβος διηγείται την αρπαγή
των μαρμάρων του Παρθενώνα και το
στοίχειω μα της Μαρμαρωμένης Βασι
λοπούλας, της Καρυάτιδας. Με την πέ
να του Γ. Σπανδωνή ζωντανεύει ένας
παλιός αθηναϊκός θρύλος που ασκεί
μια μυστικιστική γοητεία.

Μ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΝΤΗ
Κολοκοτρώνη 15,
ΐψ 1ος όροφος τηλ. 32.34.270

ΑΓΓΛΙΚΑ
Καθηγητής Αγγλικής με δέκατετράχρονη πείρα παραδίδει
μαθήματα σε σοβαρά ενδια
φερομένους ενήλικες, προ
χωρημένου επιπέδου. Τηλ.
36.00.573, κ. Κάλφογλου.

ΣΕΙΡΑ ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ
Φάρμα τών Ζώων
Στή Σκιά τού 1984
Αλήτες τού Παρισιού καί τού Λονδίνου
Φάμπρικες τού Γουήγκαν Πάίαρ
Φάρος Τιμής στήν Καταλωνία
Κρατήστε Σφιχτά τό Μικροαστισμό σας
Μέρες τής Μπούρμα
Η Κόοπ τού Παπά

ΣΕΙΡΑ ΞΕΝΗ ΛΟ ΓΟ ΤΕΧΝΙΑ
Κ Ο Λ Λ Ο Ν ΤΑ Ι: Έρωτας τών Εργάτριών
Μελισσών
ΜΕΗΛΕΡ: Στρατιές τής Νύχτας
ΝΟ ΤΑ ΡΝ ΙΚ Ο ΛΑ : Η Αδύνατη Απόδραση
ΜΠΑΡΟΟΥΖ: ΑπολυμαντήςΙ
ΜΠΑΡΟΟΥΖ: Ο A Πούκ είναι εδώ
ΜΠΑΡΟΟΥΖ: Σέ ποιόν ανήκει λοιπόν η
θανατηφόρος TV;
Κ Α Μ Υ : Η Πανούκλα
ΑΡΤΟ: Ηλιογόβαλος
ΤΖΕΡΟΝΥΜΟ: Απομνημονεύματα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
^ Ζ . Πηγής 17 Αθήνα τηλ. 36.39.980
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νυν «καρπαζοεισπράκτορας» της ιταλικής
πολιτικής αρχηγός του κόμματος και υ
πουργός Πιέτρο Λόνγκο υπήρξε εξέχ ω ν
στέλεχ ος της Ρ2. Ό μ ω ς ο Κράξι πρόσφερε την αμέριστη υποστήριξή του, μη απο
δεχόμενος την παραίτηση του Λόνγκο,
του οποίου τα χαρακτηριστικά εμπνέουν
όλους του ς γελοιογράφ ους τω ν ιταλικών
εφημερίδων.
Τέλος ο Μάρκο Πανέλλα και οι Ριζοσπά
ι
σ τε ς του, πρόσφεραν πάλι την έκπληξη
τω ν εκλογών παρουσιάζοντας σαν No 2
της λίστας, το ν προφυλακισμένο, για δια
κίνηση κοκαΐνης και μέλος της Καμόρα
(ναπολιτάνικη Μαφία), τηλεπαρουσιαστή
Έ ν τζο Τόρτορα του οποίου η δημοτικότη
τα στις Ιταλίδες νοικοκυρές ξεπερνάει αυ
τή που μέχρι πριν λίγο καιρό είχε η Μαρία
Αλιφέρη στην ελληνική T.V. Ο πανέξυ
πνος Πανέλλα δικαιολογεί την επιλογή
του Τόρτορα, σαν μία προσπάθεια καταδί
κης του απάνθρωπου συστήματος πολυε
τούς προφυλάκισης που ισχύει στην Ιτα
λία από την εποχή τω ν Ερυθρών Ταξιαρ
χιών, προφυλάκιση από την οποία μπορεί
κανείς να απαλλαγεί «κ αρφ ώ νοντας» του ς
συντρόφους του.
Βέβαια, η απόσταση ανάμεσα στην συμ
βολική πολιτική πράξη και την προεκλογι
κή διαφήμιση, σκανδαλοθηρικού χαρα
κτήρα, τω ν ριζοσπαστών, που φαίνεται ότι
στερούνται νέω ν πολιτικών προτάσεων,
(όπως παλιά με το διαζύγιο, τα δικαιώμα
τα της γυναίκας, την άμβλωση κτλ.) είναι
πολύ μικρή και οι Ιταλίδες νοικοκυρές θα ;
κληθούν να κρίνουν τη διαφορά.

Μεγάλη Βρετανία: πολεμικοί
διθύραμβοι και ρυθμοί ροκ
Ροκ σταρ, ηθοποιοί και ποπ συγκροτή
ματα δίνουν το χρώμα στο γκρίζο, απ’ ό
λες τις απόψεις, τοπίο τω ν βρετανικών ε
κλογών. Η κ. Θ άτσερ για να διατηρήσει
τις δυνάμεις της (πράγμα αρκετά δύσκο
λο) επιδεικνύει τις πολεμικές της αρ ετές
στο πεδίο της Νορμανδίας, όπου γιορ τά 
στηκε η τεσσαρακοστή επ έτειος από την
απόβαση τω ν συμμάχων. Αυτή τη φορά, η
σιδηρά κυρία παίζει το ρόλο του νέου
Τσώρτσιλ.
Από την άλλη πλευρά ο Νηλ Κίννοκ, ε
πιβεβαιώνοντας τις ανανεωτικές προσπά
θειες του Εργατικού Κόμματος και της ν έ
ας ηγεσίας του, π ρ ω ταγω νιστεί σε βιντεο
κλίπ (βίντεο ταινίες με μουσική) γνω σ τή ς
ροκ τραγουδίστριας, υπενθυμίζοντας αν
μη τι άλλο, ότι και το αγγλικό ροκ γεννή 
θηκε στις φ τω χ ογειτονιές του Λίβερπουλ
και του Μ άντσεστερ, που μαστίζονται σή
μερα από την ανεργία.
Το Εργατικό Κόμμα παρουσιάζεται ση
μαντικά βελτιωμένο και εσωτερικά ήρεμο,
μετά την ουσιαστική απομάκρυνση από το
πολιτικό προσκήνιο τω ν η γετώ ν που είχαν
οδηγήσει το μεν κόμμα τους στην αντιφα
τική πορεία τω ν τελευ τα ίω ν ετών, την δε
κ. Θ άτσερ απόλυτα κυρίαρχη στο Κοινο
βούλιο. Η διαρκώς αυξανόμενη ανεργία
και οι αμερικάνικοΓ πύραυλοι αποτελούν
τα σημεία αιχμής της προεκλογικής του
εκστρατείας, ενώ η κυβέρνηση υπενθυμί
ζει την αντιφατικότητα τω ν θέσεω ν και
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την έλλειψη συνέπειας στη ν πολιτική των
Εργατικών.
Πράγματι, η θέση τω ν τελευ τα ίω ν πάνω
στην ΕΟΚ, διαφοροποιήθηκε πρόσφατα.
Στο Συνέδριο τω ν Σοσιαλιστικών Κομμά
τω ν που έγινε το ν περασμένο μήνα στο
Λουξεμβούργο, το Εργατικό Κόμμα συνυ
πέγραψε για πρώτη φορά μία κοινή ανα
κοίνωση (για τις ευρωεκλογές), στην ο
ποία, αφού γίνετα ι δριμεία κριτική στην
λειτουργία τη ς ΕΟΚ, προτείνεται η συμπα
ράταξη Σοσιαλιστών-Σοσιαλδημοκρατών
για την «από τα μέσα» αλλαγή της.
Α ξίζει να σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ, μόνο
από όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα, δεν συμ
μετείχε σ το Συνέδριο, επειδή δεν είναι μέ
λος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και της
Έ νω σ η ς τω ν Σοσιαλιστικών Κομμάτων
της Δ. Ευρώπης. Αυτό όμως, δεν εμπόδισε
τον Νηλ Κίννοκ, να υιοθετήσει όχι μόνο
την πολιτική του κ. Παπανδρέου για την
Κοινή Α γορά (περιφερειακή πολιτική, ανε
ξαρτησία κτλ.), αλλά και τη φρασεολογία
του, μιλώντας κι αυτός για μία «Νέα Μεσσήνα».
Παρά την ένταση τη ς διαμάχης μεταξύ
τω ν δύο μ εγάλω ν Βρετανικών Κομμάτων,
οι προβλέψ εις για τη συμμετοχή των
φλεγματικών (όταν δεν παίζουν ποδό
σφαιρο) β ρετα νώ ν ψηφοφόρων, δεν ξε
περνούν το 50%. Μία τέτοιας έκτασης α
ποχή ίσ ω ς επηρεάσει ιδιαίτερα αρνητικά
το αουτσάιντερ τω ν εκλογών, το συνασπι
σμό Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος-Φιλελευθέρων.
Στις βρετανικές εκλογές δεν παίζονται
φυσικά όλα για όλα. Η τακτική των Εργα
τικών συνίσταται στη σταδιακή φθορά
τω ν «Τ όρρυ ς» που εξακολουθούν να εμ
φανίζονται ισχυροί. Αν σύμφωνα και με τα
προγνω στικά οι τελευταίοι γνωρίσουν μία
πτώση από το 42,5% του περασμένου
χρόνου, και οι Εργατικοί μία άνοδο ο σταρ
Νηλ Κίννοκ θα είναι ιδιαίτερα ευχαριστη
μένος. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει σημαν
τικές συνέπ ειες για το Ευρωπαϊκό Κοινο;
βούλιο: λ ό γω του περίεργου εκλογικού
συστήματος, οι Εργατικοί μπορούν να
κερδίσουν 8-10 ευρωβουλευτές περισσό
τερου ς από το 1979, σε βάρος των Συντηρητικών. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι συσχετισμοί δεξιάς-αριστεράς στο Στρασβούρ
γο, ίσως αλλάξουν ριζικά...

Ευτυχώς υποχρεωτικά
ί
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Φαίνεται ότι η «Ευρώπη τω ν δύο ταχυτ ή τ ω ν », επ ιβ εβ α ιώ ν ε τα ι τουλάχιστον
στην πολιτική ευαισθησία... Γιατί στις άλλ ες χ ώ ρες της Κοινότητας (εκτός ίσως από την Ολλανδία, όπου λό γω του θέματος
τω ν ευρωπυραύλων η ατμόσφαιρα είναι
ζεστή και οι σοσ ια λισ τές περιμένουν κέρδη), επικρατεί η αδιαφορία. Στην Ιρλανδία
μαλώνουν για τους υποψήφιους, στη Δα
νία και σ το Λ ουξεμβούργο αδιαφορούν,
και στο Βέλγιο, σε ένα πρόχειρο γκάλοπ
του ραδιοφώνου, μόνο το 13% δήλωσαν
ότι ενδιαφ έρονται και ήθελαν να ψηφί
σουν. Ευτυχώς η ψήφος είναι υποχρεωτι
κή... Και σε ό λες τις χ ώ ρ ες διαμαρτύρον
ται ότι δεν γίνεται ενημέρωση για την Ευ
ρώπη.

ΛΟΥΤΣΙΑΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙΝΑ:

Η ενότητα της Ευρώπης
είναι όρος
για την ανεξαρτησία της
Η Ιταλίδα Ευρωβουλευτής και στέλεχος της «Προλεταριακής
Δημοκρατίας» μιλάει για:
• τις α ντιθέσεις σ το υ ς κ ό λ π ο υ ς του Ε υρω κομμουνισμού και
του Ε ν ρ ω σ ο σ ια λ ισ μ ο ύ '
• το ρ ό λ ο τη ς Α ρ ισ τε ρ ό ς σ τ ις π ο λ ιτικ ές διαδικασίες της
ευρωπαϊκής εν ο π ο ίη σ η ς '
• τα νέα κ οινω νικά κινήματα τη ς Ε υ ρ ώ π η ς '
• τις αλλαγές σ τα ευρω παϊκά κομμ ουνιστικά κόμμ α τα '

ΕΡ:Πο/α είναι, κατά τη γνώμη σου, η
σημασία και ο ρ ό λ ο ς τη ς
ευρωκομμουνιστικής και
ευρω σοσιαλιστικής α ν τιπ ρ ο σ ώ π ευ σ η ς
στο Ευρωπαϊκό Κ οινοβ ούλιο; Έ χ ο υ ν
κάποια επιρροή, και κατά πόσο
επιχειρούν να δ ια μ ορφ ώ σου ν μία κοινή
ευρωπαϊκή πολιτική;.
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Καρίγιο ήταν ότι το Ισπανικό Κόμμα είναι
το κόμμα τω ν μαρτύρων, τω ν ηρώων και
της ιστορικής παράδοσης, της παράδο
σης του κομμουνιστικού κινήματος και
της Κομιντέρν, δηλαδή. Για τους νέους
αυτό δεν σήμαινε τίποτε. Και όταν άρχισε
ο διάλογος γι’ αυτά τα ζητήματα, ο Καρί
γιο άρχισε να διαγράφει. Διαγράφτηκαν
πολλά στελέχη, καθώς και δεκάδες διαννοούμενοι (αναφέρω την περίπτωση του
Μανόλο Αθκαράτε που ήταν το δεξί του
χέρι). Ταυτόχρονα αντιμετώπιζε την κριτι
κή τω ν φιλοσοβιετικών, που, μεταξύ άλ
λων, οδήγησε στη δημιουργία του φιλοσο
βιετικού κόμματος στην Καταλωνία. Στην

ΑΠ: Νομίζω κατ’ αρχήν όχι δεν μπορεί πια
κανείς να μιλάει για ευρωκομμουνισμό και
ευρωσοσιαλισμό. Υπάρχουν ευρωκομμουνισμοί και ευρωσοσιαλισμοί. Πριν από 6-7
χρόνια υπήρχε κάποια ελπίδα και μπορού
σε να γίνεται αναφορά σ το ν ευρωκομμουνισμό, όταν το Ιταλικό, το Ισπανικό, αλλά
ακόμα και το Γαλλικό, τό τε, κομμουνιστι
κό κόμμα συμφώνησαν σε μία γραμμή,
που δεν ήταν βέβαια ποτέ κοινή, αλλά εί
χε σημεία σύγκλισης. Αυτό όμως δεν υ
πάρχει εδώ και καιρό. Το Γ αλλικό κόμμα ε
πέστρεψε σε μία αρκετά παραδοσιακή
γραμμή, έσ τω και αν μετέχει στη ν κυβέρ
νηση με τους σοσιαλιστές: από θεωρητική
και ιδεολογική άποψη, και σε ό,τι αφορά
τους δεσμούς το υ ς με τη Σοβιετική Έ ν ω 
ση, πιστεύω ότι οι Γ άλλοι κομμουνιστές έ 
χουν κάνει στροφ ή προς τα πίσω. Σ’ αυτό
συμβάλλει και η πολύ παραδοσιακή και
γερασμένη κουλτούρα τους, καθώς και ο
τρόπος συμπεριφοράς στα πλαίσια της
κοινωνίας τους, οι σχ έσ εις του με τα κοι
νωνικά κινήματα, κτλ.
Το Ισπανικό κόμμα, ε ξ ’ άλλου, κατέρρεύσε. Είναι ένα πολύ σύ νθετο πρόβλημα.
Πιστεύω ότι το μεγάλο λάθος του Καρίγιο
ήταν ότι προσπάθησε να συνδυάσει μία
πολύ σω στή γραμμή αυτονομίας, σ το επίπεδο τω ν σ χ έσ εώ ν του με τη Σ.Ε., με μία
πολύ δεξιά γραμμή σ τα εσω τερικά ζητήματα. Εκτός από αυτό, όμως, έχουμε και
το φαινόμενο τη ς διατήρησης του σταλινικού προτύπου διεύθυνσης του κόμματος.
Ήταν κάπως φυσικό τα μέλη του κόμματος, ιδιαίτερα οι νέοι, να αρχίσουν να ανα
ρωτιούνται μπροστά σ ’ αυτήν τη δεξιά
γραμμή: «για τί να μην ενταχθούμε σ το Σοσιαλιστικό Κόμμα;». Η μόνη απάντηση του

ουσία, σήμερα το Ισπανικό κόμμα έχει αφανισθεί, με 5% τω ν ψήφων στο Κοινο
βούλιο της χώρας του.
Από τα τρία κόμματα, λοιπόν, μόνον το
Ιταλικό έχει διατηρήσει τη γραμμή του.
Δ ε ν μπορούμε πια να μιλάμε για ευρωκομμουνισμό. Εξ’ άλλου, τα άλλα ευρωπαϊκά
κομμουνιστικά κόμματα είναι μικρά, και έ
χουν περάσει μέσα από παράδοξες πολι
τικές περιπέτειες. Αναφέρω την περίπτω
ση του Ολλανδικού κόμματος, που αυτή
τη στιγμή το έχει κερδίσει το φεμινιστικό
κίνημα και έχει φεμινιστική ηγεσία· θα έ
λεγα ότι μοιάζει περισσότερο με κόμμα
της Νέας Α ριστερός, σε αντίθεση με το
γειτονικό του Δανικό κομμουνιστικό κόμ
μα, που εξακολουθεί να είναι παραδοσια
κό και φιλοσοβιετικό. Κατά την άποψή
μου, τα ευρωπαϊκά κομμουνιστικά κόμμα
τα έχουν ελάχιστα κοινά σημεία.
Το ίδιο, όμως, ισχύει και για τον ευρωσοσιαλισμό. Υπάρχουν τερά σ τιες διαφο
ρές στου ς κόλπους τη ς σοσιαλιστικής Δ ιε
θνούς* η σημαντικότερη εντοπ ίζεται στο
ζήτημα τη ς ειρήνης και του πολέμου, τω ν
εξοπλισμών, αλλά αυτό περικλείει και τη
θέση που τηρούν απέναντι στις ΗΠΑ. Έ 
χουμε δύο φιλοαμερικανικά και εξαιρετι
κά αντισοβιετικά Σοσιαλιστικά Κόμματα,
το Γαλλικό και το Ιταλικό, που υποστηρί
ζουν του ς εξοπλισμούς και την αμερικανι
κή πολιτική απέναντι στη ν Ευρώπη* απ’
X

την άλλη, έχουμε όλα τα άλλα κόμματα,
που αντιτίθενται έντονα στους εξοπλι
σμούς και αναπτύσσουν μία ολοένα και
εντονότερη αδέσμευτη πολιτική. Μιλάνε
για υπερδυνάμεις και, μολονότι δεν υπο
στηρίζουν την έξοδο τω ν χωρών τους από
το ΝΑΤΟ, η αντίληψή τους αυτή περί υπερδυνάμεων κτλ., τους φέρνει σε αντίθε
ση με την Ατλαντική Συμμαχία. Αυτό είναι
σαφώς ένα νέο και σημαντικό στοιχείο, αν
λάβουμε υπόψη την φιλοατλαντική πολιτι
κή παράδοση και ιστορία αυτών τω ν κομ
μάτων. Α υτές οι διαφορές, ε ξ ’ άλλου, εξη
γούν και το γιατί, στις διασκέψεις της Σο
σιαλιστικής Διεθνούς σε ευρωπαϊκό επί
πεδο, δεν μπορεί να υπογράφει κάποιο
κοινό ανακοινωθέν, πράγμα που έχει σαν
συνέπεια η Διεθνής να είναι πια ένας δι
πλωματικός μάλλον φορέας, παρά ένα α
ποτελεσματικό πολιτικό συγκρότημα. (Θα
ήθελα να επισημάνω εδώ, ότι οι διαφορές
του ΠΑΣΟΚ με το Ιταλικό Κομμουνιστικό
Κόμμα είναι πολύ λιγότερες από αυτές
που έχει με το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμ
μα).
Πάντως, από ιστορική άποψη, οι διχα
σμοί και οι διασπάσεις στο εργατικό κίνη
μα είχαν πάντα τις ρίζες τους στα διεθνή
προβλήματα, στα προβλήματα της ειρή
νης και του πολέμου. Αυτό έγινε στον
πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλε
μο, αλλά και τώρα, γύρω από το πρόβλη
μα του ΝΑΤΟ, π.χ.
Θα έλεγα ότι υπάρχει σήμερα μία διαδι
κασία (που δεν έχει περατωθεί, βέβαια) ε
παναπροσδιορισμού της ταυτότητας τω ν
κομμάτων που προήλθαν από την Δ εύ τε
ρη και την Τρίτη Διεθνή, και ότι αυτή η δια
δικασία έχει σαν κύριο άξονα τα διεθνή
προβλήματα, χωρίς όμως να μένει σ ’ αυ
τά: έχουμε, π.χ., το σημαντικό πρόβλημα
της ανεπάρκειας του σοσιαλδημοκρατι
κού προτύπου, τόσο σε διεθνές όσο και σε
εσωτερικό επίπεδο, όπου το Κράτος Πρό
νοιας έχει μπει σε κρίση και δεν έχει
προοπτική. Απ’ την άλλη, οι κομμουνιστές
έχουν την εμπειρία του υπαρκτού σοσια15

λισμού. Υπάρχει, λοιπόν, μία κρίση ταυτό
τητας στους κομμουνιστές και στους σο
σιαλιστές. Σε αυτή την κρίση, όμως, οι
κάρτες του παιχνιδιού είναι ανακατεμέ
νες. Βρίσκεις κομμουνιστές πού πλησιά
ζουν περισσότερο τον σοσιαλισμό και το
αντίστροφο: αυτές οι δυο λέξεις, κομμου
νισμός και σοσιαλισμός, δεν σημαίνουν τί
ποτα πια...

ΕΡ: Εννοείς ότι δεν υφίστανται πλέον οι
λόγοι που προκάλεσαν την διάσπαση
της Διεθνούς;...
ΑΠ: Δεν θα το ’λεγα αυτό. Οι λόγοι υπάρ
χουν. Έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, κι αυ
τό είναι η ιστορική δικαίωση που δόθηκε
στην Οκτωβριανή Επανάσταση, πράγμα
που είχε και πολλές άλλες συνέπειες. Νο
μίζω, όμως, ότι, αν δούμε την πολιτική και
στρατηγική τω ν σοσιαλιστών και τω ν κομ
μουνιστών, οι διαφορές είναι μικρές. Και
φυσικά και οι δύο είναι μέσα στην κρίση,
και οι δύο δεν είναι σε θέση να επανα
προσδιορίσουν μία νέα ταυτότητα. Δ εν
μπορούμε να πούμε τι θα βγει από αυτή
την κρίση· είναι σίγουρο, όμως, ότι σοσια
λιστικό και κομμουνιστικό κίνημα δεν υ
πάρχουν πια.

μουνιστικό Κόμμα, παρόλες τις διαφορές,
βέβαια, που υπάρχουν μεταξύ τους.

ΕΡ: Π ιστεύεις ό τι σημαντικό ρ ό λ ο στην
ευα ισθητοποίησή του ς έπα ιξα ν τα νέα
μαζικά κινήματα;
ΑΠ: Οπωσδήποτε, κυρίως το φιλειρηνικό
κίνημα. Αλλά σ ’ αυτό βοήθησαν και οι
νέες κουλτούρες, οι ν έε ς απαιτήσεις και
προσδοκίες, τελ είω ς α ντίθετες με την οικονομιστική και κρατικιστική παράδοσή
και ιδεολογία τη ς 2ης και 3ης Διεθνούς.
Και μην ξεχνάμε την νέου τύπου κριτική
στον καπιταλισμό που έγινε από αυτά τα
κινήματα. Ανάμεσα σ το παλιό και σ το νέο,
λοιπόν, πιστεύω ότι υπάρχει μία διαδικα
σία που έχει πιθανότητες να καταλήξει σε
κάποια κατανόηση τω ν νέω ν στοιχείω ν α
πό μέρους τω ν παραδοσιακών δυνάμεων
της Αριστερός. Σε αυτό βοηθάει και το γ ε 
γονός ότι και η ίδια η εργατική τάξη διαπερνάται από αυτές τις ν έες απαιτήσεις
και ανάγκες, αυτές τις νέες αντιφάσεις ε
πίσης, που εκφράζονται σε όλη την κοινω
νική κλίμακα και αφορούν το ν ίδιο τον
τρόπο ζω ή ς τω ν κοινωνικών τά ξεω ν και
στρωμάτων.

ΕΡ: Π ιστεύεις ό τι τα σοσια λιστικ ά και τα
ΕΡ: Οι διαφορές, όμως, που
επισημαίνεις δεν παρατηρούνται και στα
πλαίσια ενός και του αυτού κόμματος;...
ΑΠ: Οπωσδήποτε. Έχουμε την αριστερά
του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος που πλησιάζει τα αριστερά κόμ
ματα τα οποία δεν είναι σοσιαλιστικά, ε
νώ, απ’ την άλλη, η δεξιά πτέρυγα του Ιτα
λικού Κομμουνιστικού Κόμματος είναι πιο
κοντά στη δεξιά του Σοσιαλδημοκρατικού
παρά στην αριστερά του δικού της κόμμα
τος. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγμα
τα... Αυτό είναι επικίνδυνο βέβαια, γιατί υ
πάρχει μια κρίση στην Αριστερά, συγχρό
νως, όμως, είναι και θετικό γιατί ανοίγον
ται νέες δυνατότητες. Η Αριστερά, στερη-

Δεν μπορούμε πλέον να
μιλάμε για
ευρωκομμουνισμό...
μένη τη βεβαιότητα και τις σταθερές της
αλήθειες, είναι πολύ πιο ανοιχτή από όσο
συνήθιζε κάποτε. Πάρε την περίπτωση
του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού και
του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος:
Σαν μεγάλα κόμματα μπορούν να έχουν
οργανικούς δεσμούς με τις κοινωνίες
τους και να ευαισθητοποιούνται στα προβλήματά τους. Απ’ την άλλη, βέβαια, επει
δή είναι μεγάλα κόμματα, δύσκολα αλλά
ζουν και προσαρμόζονται. Παρ’ όλα αυτά
είναι ευαίσθητα. Έχουμε το παράδειγμα
του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος που ξεπέρασε την κρίση του, α
κριβώς γιατί δεν αγνόησε τι γινόταν στο
κοινωνικό επίπεδο, δεν αγνόησε το φιλει
ρηνικό και το οικολογικό κίνημα, που έ
χουν εξαιρετική επιρροή. Ανάλογα φαινό
μενα παρατηρούμε και στο Ιταλικό Κομ

κομμουνιστικά κόμματα θα μ π ο ρ έσ ο υ ν
να αναδιαρθρώσουν τις εσ ω τερ ικ ές του ς
δομές για να μ π ο ρ έσ ο υ ν να εκφ ράσουν
και να α ντιπ ροσω π εύ σου ν οργανικά τα
νέα αυτά σ το ιχ εία ; Θα
α ναπροσδιορίσουν την έννοια και την
λ ειτο υ ρ γ ία του κόμματος, σαν τέτο ιο υ ;

ΑΠ: Θα πάρω πάλι το παράδειγμα του
Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού και του
Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί
πιστεύω πως έχουν κάποιες αναλογίες, ε
νώ το Αγγλικό Εργατικό Κόμμα διαφορο
ποιείται αρκετά λόγω του ρόλου και της
θέσης που έχουν σ ’ αυτό τα συνδικάτα. Το
Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ή
ταν οργανωμένο σύμφωνα με το κλασικό
πρότυπο παρόμοιων κομμάτων: κοινοβου
λευτική ομάδα, συνδικάτα και κομματικός
μηχανισμός — ο τελευ τα ίος χωρίς καμιά
πραγματική δράση. Τώρα, λ όγω της επί
δρασης τω ν νέω ν κινημάτων, αναπτύσσε
ται ένας διάλογος πάνω σ το ζήτημα της ά
σκησης της πολιτικής, και συγκεκριμένα
με βάση την αντίληψη ότι η πολιτική δεν
ασκείται μόνο μέσω τω ν επίσημων θε
σμών* αποκαλούν, παράδοξα, εξω κοινο
βουλευτική την δράση έξω από τους θεσ
μούς, ενώ στην Ιταλία, αντίθετα, το Κομ
μουνιστικό Κόμμα δεν λειτούργησε μόνο
στα συνδικάτα και σ το Κοινοβούλιο αλλά
σε όλη την κοινωνική κλίμακα. Στη Γερμανία, λοιπόν, αυτή η ενδυνάμωση της καθο
λικής κοινωνικής δράσης του κόμματος,
θα αλλάξει κάπως, κατά τη γνώμη μου, και
την εσωτερική δομή του Κόμματος.
Στην Ιταλία, το πρόβλημα με το Κομ
μουνιστικό Κόμμα ήταν διαφορετικό. Εί
χαμε ένα κόμμα με εξαιρετικά συ γκεντρω 
τική δομή και η αλλαγή συνίσταται στο ότι
έχει γίνει πολύ ανεκτικό στην ελεύθερη
έκφραση και κριτική τω ν μελών. Εμάς μας
διέγραψαν το 1969, αυτό, όμως, δεν θα το

έκαναν π ο τέ σήμερα. Δ ε ν εντοπίζεται ό
μως μόνο ε δ ώ η αλλαγή* έχουμε πια στο Ι
ταλικό Κόμμα τα νέα κινήματα οργανικά
εκπροσωπούμενα σ το υ ς κόλπους του, και
πολλές φ ορές ασκούν ριζική κριτική στην
επίσημη γραμμή. Υπάρχει όμως ένας κίν
δυνος εδώ: ο κίνδυνος να γίνει ένα εκλεκτικιστικό κόμμα, όπου το νέο και το παλιό

Το φιλειρηνικό, κυρίως,
κίνημα είναι αυτό που
άσκησε τη μεγαλύτερη
επιρροή και έφερε
αλλαγές στα αριστερά
κόμματα της Ευρώπης...
δεν συ ντίθεντα ι διαλεκτικά αλλά βρίσκον
ται μεταξύ του ς σ ε μία σχέση μηχανικής
συμπαράθεσης. Δ ε ν επιχειρείται πια μία
πραγματική αντιπαράθεση που θα καταλήξει στη σύνθεση και στην οργανική ανα
νέωση... είναι κάτι σαν μωσαϊκό.

ΕΡ: Έ χ ο υ μ ε δηλαδή μία ετερογένεια
και σ υ γ χ ρ ό ν ω ς μία αδράνεια απέναντι
της;...
ΑΠ: Ναι, και συνέπεια αυτού είναι ότι η ό
ποια σύνθεση και η πολιτική γραμμή του ,
κόμματος απ οτελούν αντικείμενο των
γραφειοκρατικών σωμάτων, που είναι και
η μοναδική βαθμίδα σύνθεσης.
Δ ε ν θα πρέπει, όμως, να αγνοήσουμε
και τις εξε λ ίξε ις σ το Αγγλικό Εργατικό :
Κόμμα, όπου τα τελευταία τρία-τέσσερα
χρόνια οι περιφερειακές οργανώσεις, δη
λαδή το Κόμμα εκ τός Κοινοβουλίου και ε- ^
κτός συνδικάτων, κατόρθωσαν να αυξή- ;j)
σουν τη δύναμή του ς στο εσωτερικό του ,
κόμματος.
^
:ι

ΕΡ: Για να επα νέλθουμε στην άποψή

σου για τον επα να προσδιορισμό της
τα υ τό τη τα ς τη ς Ευρωπαϊκής
Α ρ ισ τερ ό ς... Π ισ τεύ εις ότι η ευρωπαϊκή '
πολιτική θα μ π ο ρ ο ύ σ ε να αποτελέσει
ένα π εδίο ευνοϊκό γ ι’ αυτόν τον
επ α να π ροσδιορισμ ό;
Ί
ΑΠ: Αν δεις π ώ ς λειτούργησε η Αριστερά
στο Κοινοβούλιο τα τελευταία πέντε χρό- t
νια, η εικόνα που σχηματίζεις είναι σαφώς ,
αρνητική. Έ χ εις την κομμουνιστική ομά
δα, με του ς Ιταλούς, τους Γ άλλους και
του ς Έ λ λ η νες — οι τελευταίοι με τις δύο ;
χ ω ρ ισ τές του ς εκπροσωπήσεις. Οι Ιταλοί
ψηφίζουν με το ΚΚΕ εσ. και οι Γάλλοι με
το ΚΚΕ. Δ ε ν συ νερ γά ζοντα ι ποτέ μεταξύ ,
τους, ούτε ψηφίζουν από κοινού. Βρίσκον
ται μαζί για λόγου ς που αφορούν τον Κα
νονισμό του Κοινοβουλίου, αλλά όχι για
πολιτικούς λόγους. Μετά έχουμε τους σο
σιαλιστές, που είναι και η ισχυρότερη ο
μάδα. Είναι διασπασμένοι σ το οποιοδήποτε ζήτημα, κυρίως για εθνικιστικούς λό
γους, ένα είδους εθνικού κορπορατισμού.
Αλλά η διάσπαση παρατηρείται και στους ■
κόλπους μιας και τη ς αυτής εθνικής αντι
προσωπείας, όπ ως συμβαίνει με τη γαλλι
κή σοσιαλιστική ομάδα, όπου υπάρχει η α— Τ—
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ριστερή λεγάμενη τάση του C.E.R.E.S.
Η Αριστερά ενώ νετα ι σ ε πολύ γενικά
θέματα: Νικαράγουα, Σαλβαδόρ, Ν. Αφρι
κή. Σ’ αυτά τα θέματα όλη η Α ριστερά ψη
φίζει ενωμένα* ε ξ άλλου, η Α ριστερά εξα 
ναγκάζεται να πάρει ενιαία θέση λ ό γω της
παρουσίας μιας υπερσυντηρητικής Δ ε 
ξιάς στο Ευρωκοινοβούλιο, κυρίως της
Βρετανικής’ αλλά και τη ς ελληνικής Δ ε 
ξιάς. Μερικές φορές, όμως, όπως, π.χ., σε
θέματα που αφορούν του ς εξοπλισμούς,
τη στάση απέναντι στη ν Αμερική, κτλ.,
μπορείς να συναντήσεις συμμαχίες μετα
ξύ κομμουνιστών και δ εξιώ ν σοσιαλδημο
κρατών, ή α ρ ιστερώ ν σοσιαλδημοκρατών
και κομμουνιστών, ή μεταξύ κομμουνι
στών και κ εντρώ ω ν σοσιαλιστώ ν, που σε
ορισμένα ζητήματα έχουν ριζοσπαστικό
τερες θέσεις από την αριστερά τω ν σοσια
λιστών. Πάντως, όσο και αν αυτή η εικόνα
δίνει αρνητικές, εντυπ ώσεις, απ’ την άλλη
είναι η πρώτη φορά που η Α ριστερά βρί
σκεται υποχρεωμένη να κάθεται γύρω α
πό ένα τραπέζι και να συζητά ει συγκεκρι
μένα, σε ζητήματα πολιτικής, και όχι δι
πλωματικά, όπ ω ς σ τα κομματικά συνέ
δρια.
ΕΡ: Ας δούμε τώρα, π ο ιο ς είναι ο ρ ό λ ο ς
ηου θα μ π ορ ο ύ σ ε να πα ίξει αυτή η
Αριστερά σ τις επ ερ χ ό μ εν ες
ευρωεκλογές.
ΑΠ: Υπάρχουν δύο απόψεις στη ν Α ρ ισ τε
ρά: αυτή που υποστηρίζει την ενίσχυση
των εξουσιών του Κοινοβουλίου και την ε-

Ηεγκατάσταση των
πυραύλων είναι και
πολιτικό μέσον πίεσης της
Αμερικής απέναντι στην
Ευρώπη...
πιτάχυνση τω ν ρυθμών θεσμικής ενοποίη
σης της Κοινότητας και η αντίθετη άποψη,
που υποστηρίζεται, π.χ., από τους Ά γ 
γλους. Νομίζω ότι είναι και οι δύο απόψεις
λάθος. Πιστεύω ό τι το θεμελιακό πρόβλη
μαείναι η ανάγκη πολιτικής ενό τη τα ς της
Ευρώπης, για να μπορέσει να α νεξα ρ τη το
ποιηθεί από τις δύο Υπερδυνάμεις, δηλα'■] δή, για μας, βασικά από τις ΗΠΑ. Αν δεν
λπεισθούν τα ξεχ ω ρ ισ τά Κράτη για την α. νάγκη μιας αδέσμευτης πολιτικής σε διε5 θνές επίπεδο, δεν θα μπορέσουν να κατα
νοήσουν γιατί θα έπρεπε να ενω θούν και
: να βάλουν σε δεύτερη μοίρα τα ιδιαίτερα
: συμψέροντά τους. Τα τελευτα ία χρόνια
. νομίζω ότι τό σ ο οι λαοί τη ς Ευρώπης όσο
>; και τα πολιτικά κόμματα έχουν αρχίσει να
^ συνειδητοποιούν την ανάγκη τη ς ανεξα ρ
τησίας απέναντι σ τις ΗΠΑ.
ΕΡ‘. Μ π ορείς να συγκεκριμενοποιήσεις,
;τοιος θα ήταν ο ρ ό λ ο ς τω ν ευ ρω π α ίω ν
{, σοσιαλιστών και κ ομ μ ου νιστώ ν σε αυτήν
JÈ στρατηγική εν ο π ο ίη σ η ς τη ς Ευρώπης;
,,ΑΠ: Προς το παρόν είναι διασπασμένοι σ ’
αυτό το ζήτημα. Οι Ά γ γ λ ο ι Εργατικοί και

/ ------ ■-------------------

οι Έ λ λ η νες κομμουνιστές, π.χ., είναι αντί
θετοι προς την ενοποίηση τη ς Δ. Ευρώ
πης. Βέβαια, οι Έ λ λ η νες έχουν ίσως πε
ρισσότερου ς βάσιμους λόγους, εξαιτίας
της αδύνατης θέσης της χώρας τους. Η υ
πόλοιπη Α ριστερά βρίσκεται σε μία διαδι
κασία σύγκλισης, γιατί κατανοεί ολοένα
και καθαρότερα ότι, όχι μόνον η στρατιω 
τική, αλλά και η οικονομική πολιτική τω ν
ΗΠΑ είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα
της Ευρώπης* κατανοεί ότι η Δ. Ευρώπη έ
χει ανάγκη να αναπτυχθούν οι οικονομι
κές της συναλλαγές με τις χώ ρες της Ανα
τολικής Ευρώπης, και να έχει καλές σχέ
σεις μαζί τους. Το ίδιο ισχύει και για τις
σχ έσεις της με τον Τρίτο Κόσμο. Είναι α
νάγκη επίσης να αυξήσουμε την διαπραγ
ματευτική μας ισχύ στις οικονομικές συμ
φ ω νίες μας με τις ΗΠΑ* σήμερα αυτές οι
συμφωνίες φέρνουν την Ευρώπη σε μειο
νεκτική θέση, ακριβώς γιατί τις υπογρά
φει από μία θέση εξαρτημένη, σαν να ήταν
αποικία τω ν ΗΠΑ. Εξάλλου, η σημασία
τω ν πυραύλων δεν είναι μόνον στρατιω τι
κή* είναι και ένα πολιτικό μέσο άσκησης
πίεσης στη ν Ευρώπη από τις ΗΠΑ, επιδιώ
κουν δηλαδή να την επαναφέρουν σε μία
πειθαρχημένη στάση απέναντι τους* αυτό
το στόχο, εξάλλου, νομίζω ότι υπηρετεί
και η ανακίνηση του «σενά ριο» για την σο
βιετική απειλή, τον σοβιετικό επεκτατι
σμό κτλ. Α νάλογα φαινόμενα, βέβαια, πα
ρατηρούνται και από την πλευρά της
ΕΣΣΔ, όπ ως π.χ. μία πίεση που ασκεί στην
Ουγγαρία.
Πιστεύω, επίσης, ότι ένας από τους
στόχους της αντιπαράθεσης ΑνατολήςΔύσης είναι η ενίσχυση τω ν δύο μπλοκ. Η
Ευρωπαϊκή Α ριστερά τα αντιλαμβάνεται
αυτά, αλλά δεν είναι αρκετά θαρραλέα*
πέρα από το γ ε γ ο ν ό ς ότι υπάρχουν διαι
ρέσεις και α ντιφάσεις στου ς κόλπους της.
Π.χ., οι γερμανοί σοσιαλδημοκράτες είναι
π ερισσότερο αντιαμερικανοί από τους Ι
ταλούς κομμουνιστές, γιατί οι τελευταίοι
δεν έχουν ξεπ εράσει ακόμα το σύμπλεγ
μα που τους χαρακτηρίζει όσον αφορά
την κατηγορία που τους συνοδεύει περί
φιλοσοβιετισμού, ή γιατί έχουν αλλιώς εν
νοήσει το ρόλο τους δεδομένης της θέ
σης του ς ω ς οιονεί κυβερνώσας δύναμης.
Και εδώ θα πρέπει να πω κάτι υπέρ του
ΠΑΣΟΚ. Ό τ α ν η Ελλάδα είχε την Προε
δρία της Κοινότητας, ο Α. Παπανδρέου ανόλαβε το κόστος — ω ς Π ρόεδρος της
ΕΟΚ, δηλαδή από επίσημη θεσμική θέ
ση — να π ροτείνει το «μορατόριουμ» σχε
τικά με την ανάπτυξη τω ν εξοπλισμών.
Και ένα δεύ τερ ο που θέλω να τονίσω: σαν
Π ρόεδρος και πάλι της Κοινότητας, ο κ.
Παπανδρέου επισήμανε επανειλημμένα
την ανάγκη της ανεξαρτησίας της Κοινό
τητας από τις ΗΠΑ, σε ό,τι αφορά, ειδικό
τερα, τα οικονομικά της συμφέροντα.
Έ τσι, λοιπόν, για να επανέλθω στο ζή
τημα τω ν ευρω εκλογώ ν, η Α ριστερά θα έ 
χει κάποιες θετικές δυ νατότη τες αν δεν
μείνει το σύνθημα της ενότητας, που δεν
σημαίνει τίποτα από μόνο του, αλλά τονί
σει το γ εγ ο ν ό ς ότι αυτή η ενότη τα είναι το
μέσον για την ανεξαρτησία της Ευρώπης
από τις ΗΠΑ και τα δύο μπλοκ, για την α

νάπτυξη της κυριαρχίας της. Αυτή η θέση
μπορεί να συναρτηθεί με όλους τους το 
μείς και με όλα τα ζητήματα.
Δ εν ξέρω αν θα γίνει αυτό, βέβαια, από
μέρους της Αριστερός. Μέχρι τώρα, η μό
νη πραγματικά ευρωπαϊκή δύναμη είναι το
φιλειρηνικό κίνημα, αφού μόνον αυτό, σε
μαζική βάση, ανέπτυξε μία ευρωπαϊκή διά
σταση πρακτικής, οργανωτικής δόμησης
και της πολιτισμικής αντίληψης. Πιστεύω
επίσης ότι το φιλειρηνικό κίνημα διατύπω
σε, με πολύ πιο έντονη και συνεκτική μορ
φή, τις στοιχειώδεις αρχές για την δη
μιουργία μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας σε
πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο. Απόρ-

Η Αριστερά δεν ξεπέρασε
τη λογική της Γιάλτας...
ροια της επιρροής που ασκεί το κίνημα αυ
τό στα κόμματα της Αριστερός, είναι ορι
σμένες θέσεις τω ν τελευταίων σχετικά με
τον αφοπλισμό, την εξωτερική πολιτική,
κτλ.

ΕΡ: Ίσ ω ς το φιλειρηνικό κίνημα
μ π όρεσε να αποκτήσει αυτή τη
δυναμική, ακριβώς γιατί συγκροτήθηκε
στη βάση π ρ ο β λ η μ ιτω ν και α ντίστοιχω ν
λύσεω ν που δεν αφορούν την κάθε
χώ ρα μεμονωμένα...
ΑΠ: Σίγουρα ο εθνικισμός είναι κάτι ά
γνω σ το γι’ αυτό το κίνημα. Και κάτι άλλο,
όμως. Για το φιλειρηνικό κίνημα η Γιάλτα
δεν σημαίνει τίποτα. Κατά συνέπεια, η αν
τίληψη που έχουν για την ειρήνη δεν έχει
καμιά σχέση με τις κλασικού τύπου δια
πραγματεύσεις και συμφωνίες μεταξύ υπερδυνάμεων. Σε αντίθεση με την Αριστε
ρά, που ποτέ δεν ξεπέρασε τη λογική της
Γ ιάλτας. Και αν τώ ρα κάνει κάποια ανοίγ
ματα, αυτό οφείλεται στην επίδραση του
φιλειρηνικού κινήματος, στην αντίληψή
του ότι η ειρήνη είναι αποτέλεσμα δυναμι
κής κινημάτων και όχι προϊόν στατικών
συμφωνιών κορυφής.

Η ευρωπαϊκή συσσωμάτωση
ευκαιρία για την εργατική τάξη
Ο Σέρτζο Σεργκε, υπεύθυνος του Ιταλικού Κ.Κ. για ζητήματα κοινοτι
κής πολιτικής, μιλάει στο ΑΝΤΙ με την ευκαιρία των Ευρωεκλογών.
Συνέντευξη στο Δημήτρη Δεληολάνη

ΕΡ: Σ ’ όλες τις χ ώ ρες της Ε υρώ πης η
προεκλογική εκστρατεία κυριαρχείται
- από τα εθνικά θέματα. Θα έλεγε κανείς
ότι πρόκειται μάλλον για εθνικές
εκλογές παρά για ευρωπαϊκές. Δ ε ν είναι
αυτό ένα φαινόμενο κρίσης της
αξιοπιστίας τό σ ο της Κ οινότη τα ς ό σ ο
και της Ευρωβουλής του
Στρασβούργου;
Α Π : Σίγουρα υπάρχει μία κρίση αξιοπι
στίας. Οι ευρωεκλογές δεν κατάφεραν
να επιβληθούν στην κοινή συνείδηση και
είναι αναπόφευκτο να κυριαρχούν, στη ν
προεκλογική περίοδο, τα εθνικά θέμα
τα. Α λ λ ά εθνικά και ευρωπαϊκά προ
βλήματα τώ ρα πια σ χετίζοντα ι τό σ ο πο-

λύ μεταξύ τους που είναι δύ σκ ολο αν όχι
αδύνατο να αντιμ ετω π ίσει κανείς τα
προβλήματα τη ς κάθε χώ ρα ς χω ρίς να
τα τοπ οθετήσει σ ’ ένα ευρωπαϊκό πλαί
σιο. Σ ’ ό ,τι αφορά τη ν Ευρωβουλή, ίσ ω ς
το 1979 όλοι μας κάναμε λάθος, είμασ τα ν υπερβολικά βιαστικοί: νομίσαμε ό 
τι η απευθείας εκλογή τη ς θα τη ς απέδι
δε σύντομ α ου σια στικ ές εξουσίες, ενώ
τώ ρ α διαπιστώ νουμε ό τι χ ρ ειά ζετα ι να
περάσει πολύς καιρός ακόμη. Σήμερα,
οι ευρω εκλογές συμπίπτουν με μία βαθιά
κρίση τη ς Κ ο ινό τη τα ς κι αυτό επιδεινώ
νει τη ν κ α τά σ τα σ η . Α λ λ ά είναι σημ αντι
κ ό τα το το γεγονός ότι, ακριβώ ς τη σ τιγ 
μή που άρχισαν να εμ φ ανίζονται έντο νες

Η Δανία μέλος της ΕΟΚ και ακραιφνώς αντιΕΟΚική, αξίζει να μελετηθεί για την ιδιορ
ρυθμία της.
Η ίδια η ένταξή της που αργοπόρησε δέκα
χρόνια λόγω κοινών συμφερόντων με την Α γ
γλία, βασίστηκε σ ’ ένα δημοψήφισμα που έ
γινε το 1972. Η απόφαση για την είσοδό της
προσδιορίστηκε από τις ψήφους των με
σαίων τάξεων και των σοσιαλδημοκρατών,
οι οποίοι αντελήφθησαν ότι έχαναν έδαφος,
και στηρίχτηκε σ ’ επιχειρήματα όπως ότι θ’
αυξηθεί ο πληθωρισμός και η ανεργία, αν η
Δανία μείνει έξω απ’ την ΕΟΚ.
Σήμερα όμως —παρόλη την έλλειψη δυνα
μικότητας στην πολιτική ζωή— η αντίδραση

φ υγόκεντρες τά σ εις , η ευρωβουλή είχε
το θάρρος να εγκ ρίνει τ ο σχέδιο Σπινέλλι, που ήδη άρχισε να καρποφορεί: ο
Μ ιττερ ά ν σ τ ο Σ τρ α σ β ού ρ γο, για παρά
δειγμα, ά λ λ α ξε τη ν παραδοσιακή πολι
τική τη ς χ ώ ρ α ς του σε σχέση με την Ευ
ρώπη.
ΕΡ: Για το Ιτα λ ικ ό Κ ομ μ ουνιστικ ό
Κόμμα, α ν α ζω ογό ν η ση τη ς κοινότητας
σ υ μ π ίπ τει με το σ χ έδ ιο Σ π ιν έλ λ ι;
Α Π : Τ ο σχέδιο Σ π ινέλλι είναι το πιο κα
τά λ λ η λ ο μ έσο για το ν σκ οπ ό μας την
πολιτική ένω ση τη ς Ευρώπης. Μπροστά
σ τη ν αυξανόμ ενη διεθνοποίηση της οι
κονομ ία ς είναι καθήκον τω ν ευρωπαϊ
κ ώ ν π ο λ ιτικ ώ ν και συνδικαλιστικώ ν δυ-,
νά μ εω ν να οργα νω θού ν και να δώσουν
μάχη σ ’ αυτό τ ο επίπεδο. Σήμερα, η Ευ.
ρώπη β ρ ίσ κ ετα ι σ ε κρίση γιατί είναι στο
επ ίκ εντρο ενό ς σ υ σ τή μ α το ς σε κρίση
Α π ό εδ ώ περνά η αντίθεση Ανατολής
Δύ ση ς, Β ορρά - Ν ό το υ και τα συνακό
λουθα π ροβλήμ α τα , όπ ω ς εκείνο των ε,
ξο π λισμ ώ ν, τη ς πείνας, της μόλυνσην
του π ερ ιβ ά λλο ντος. Η Ευρώπη λοιπός
είναι ένα ς α ν α ν τικ α τά σ τα το ς παράγον
τα ς για τη ν αντιμ ετώ π ιση αυτών τω\
π ροβλημ ά τω ν, ιδιαίτερα εκείνου της ε ι.
ρήνης. Μ έχ ρι σήμερα είναι αλήθεια δεν
έδ ω σ ε μία κ α τά λ λ η λ η απάντηση, αλλ(
μπορεί και πρέπει να τη δώσει έγκαιρα
Ύ σ τ ε ρ α , υπάρχει και το πρόβλημα τηί*
τεχ νο λ ο γικ ή ς πρόκλησης: έχουμε δέκα
τρ ία εκατομμ ύρια ανέργους στην ΕΟΚ
Η Ευρώπη πρέπει να ενωθεί για να αντί
μ ετω π ίσει το ν τρ ομ ερό τεχνολογικό αν1
τα γω ν ισ μ ό τ ω ν Η Π Α και της Ιαπωνίας'1
για τί καμία από τις ευρωπαϊκές χώρε41
δεν μπορεί από μόνη της να αντισταθείΛ
Ε Ρ: Μ ’ αυτή την ανάλυση όμως δεν
ε
συμ φ ω νεί ό λη η ευρωπαϊκή Αριστεράβ
Α Π : Εμείς αντιμετω πίζουμ ε κριτικά ττ
κ α τά σ τα σ η τη ς ευρωπαϊκής αριστεράι
Έ χουμ ε συ ζη τή σ ει εξονυχιστικά αυτό r 1
πρόβλημα. Π α λ ιό τερ α θεωρήσαμε ό
το φαινόμενο του ευρωκομμουνισμού 6·:
μπορούσε να α π οτελέσει μία κατάλληλ

στην ΕΟΚ εχει κορυφωθει. Εοω και μεριΐ|
χρόνια εξάλλου οι σφυγμομετρήσεις δείχνο'.;
ότι η πλειοψηφία του λαού είναι αντίθε
στην Κοινότητα πράγμα που οι ειδικοί σι’
δυάζουν με την οικονομική κρίση και την μ^ι
ζική ανεργία από το 1974 κ.ε. Είναι μάλισ
χαρακτηριστικό το ποσοστό της αποχής αιΙ;
τις προηγούμενες Ευρωεκλογές (53%) ιδιι |
τέρα αν το συγκρίνει κανείς με το ποσοστό ;
ποχής στις βουλευτικές εκλογές της Δανί
(10%). Έ τσ ι οι Δανοί «έδειξαν όχι μόνο τ 5
σκεπτικισμό τους απέναντι στο θεσμό μι
υπερεθνικής Βουλής και στη σημασία τ<
Ευρωεκλογών αλλά και τη διαφωνία τους
την πολιτική των ΕΟΚικών και αντιΕΟΚικι ;
συνασπισμών» όπως λέει ένας πολιτικός π
ρατηρητής.

απάντηση. Τ ώ ρ α , δε δ ισ τά ζω να τ ο α να
γνωρίσω, ο ευρω κομ μουνισμός έχασε
μεγάλο μέρος τη ς π ολιτικ ή ς α ξία ς του,
ακριβώς για τί δ εν κ α τά φ ερε να θέσει τη ν
Ευρώπη σ το κ έν τρ ο τη ς δράσης του.
Δεν φταίμε βέβαια εμείς γ ι’ αυτό. Γ εγο 
νός είναι ό τι η δύση του ευρωκομμουνισμού άφησε ένα κενό σ τη ν ευρωπαϊκή α
ριστερά σ τ ο οποίο αναπ τύχθηκαν ά λλα
φαινόμενα. Τ ο κυριότερο ή τα ν αυτή η
σύγκλιση απ όψ εω ν σ ε ορισμ ένα π ρω τεύ 
ουσας σημ ασίας θέμ ατα, μ ετα ξύ τω ν
κομμουνιστών, τη ν σ ο σ ια λ ισ τώ ν και
των σο σ ια λ δ η μ ο κ ρ α τώ ν, που κατάφεραν πιο α π ο τελ εσ μ α τικ ά να βάλουν τη ν
Ευρώπη σ α ν κ εν τρ ικ ό σημείο α ναφ ο
ράς. Υπάρχει σήμερα μία σύγκλιση σ το
θέμα τη ς ειρήνης, τη ς διεθνούς συνεργα
σίας καθώς και τη ς α ν α γ κ α ιό τη τα ς για
τις δυνάμεις τη ς α ρ ισ τερ ό ς να κατευθύ
νουν αυτήν τη ν τεχνολογικ ή επ α ν ά σ τα 
ση. Π άνω σ ’ αυτήν τη βάση η ευρωπαϊκή
αριστερά κα τάφ ερε να επ αναπ ροσδιορί
σει την τα υ τό τη τά τη ς και να αναιρέσει
πολλά από τα αίτια τη ς ισ το ρ ικ ή ς ρήξης
μεταξύ κ ομ μ ουνιστώ ν και σ ο σ ια λ ισ τώ ν
στο εργα τικ ό κίνημα. Για του ς ευρωπυ
ραύλους, για παράδειγμα, υπάρχει μία
σημαντική τα ύτιση απ όψ εω ν μεταξύ
των Ιτα λ ώ ν κομ μ ουνιστώ ν, τ ω ν Γερμ α
νών σ οσ ια λδη μ οκ ρ α τώ ν, του Π Α Σ Ο Κ ,
των Ο λ λ α νδ ώ ν και Β έλγω ν σ ο σ ια λ ι
στών.
Είναι μία επ ιλεκτική διαδικασία, δεν
συμμετέχουν σ ’ αυτήν όλ α τ α κομμουνι
στικά και σ ο σ ια λ ισ τικ ά κόμμ ατα, α λλά
αποτελεί ένα ν ε ω τε ρ ισ τικ ό στοιχείο που
φανερώνει τη θέληση τη ς α ρ ισ τερ ό ς να
αντιμετωπίσει τα συγκεκριμ ένα π ολιτι
κά προβλήματα κι όχι να περιορίζεται
σε διακηρύξεις αρχών.
Η ελληνική α ρ ισ τερ ά είναι δύσπιστη
απέναντι σ τη ν Ευρώπη, το ξέρ ω . Αυτή η
δυσπιστία έχει αντικειμ ενικές βάσεις: η
ιστορία τη ς Ε λ λ ά δ α ς δεν είναι η ισ τορία
των ά λλω ν ευρω π αϊκώ ν χω ρώ ν. Κ ατανοώ λοιπόν πολύ κ α λά το φόβο, ιιήπως

η διαδικασία πολιτικής ένω ση ς προκαλέσει μία απώλεια τα υ τό τη τα ς, αυτονο
μίας και ειδικού βάρους. Είμαστε όμως
τη ς γνώ μ ης ό τι αυτή ακριβώ ς η τα υ τό τη 
τα , η αυτονομία και το ειδικό βάρος
π ρ οσ τα τεύ ο ντα ι και α ναπ τύ σσοντα ι ε
ν ερ γ ώ ντα ς χωρίς α ν α σ το λ ές σ το ευρω
παϊκό πεδίο. Δ ε ν μπορούμε να κ α τα σ τή 
σουμε τη ν Ευρώπη π α ράγοντα ειρήνης
και προόδου χω ρίς τη συνεισφορά όλω ν
τ ω ν π ροοδευτικ ώ ν δυνάμεων. Α ν ε ξ ε τά 
σουμε του ς εργατικούς α γώ νες που διε
ξά γ ο ν τα ι σε εθνικό επίπεδο θα διαπι
στώ σου μ ε ό τι είναι κ α τά κανόνα αμυντι
κοί, υπ ερασπ ίζονται παλιότερες κ α τα 
κτήσεις. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αντίθετα
είναι δυνατή μία επιθετική πάλη για την
κ α τά κ τη ση καινούργιων δικαιωμάτων.
Σαν παράδειγμα θα μπορούσα να ανα
φέρω το ν α γώ να για τις 35 ώ ρες που διε ξά γετα ι στη Γερμανία.
ΕΡ: Ο Μ π ερλινγκ ουέρ αναφέρθηκε
πρόσφ ατα σ τ ο πολυσυζητημένο
πρόβλημα τη ς κοινής ευρωπαϊκής
αμυντικής π ολιτικ ή ς. Α υ τό σημαίνει ότι
το κόμμα σα ς άλλαξε τη σ τά σ η του;
Α Π : Ό χ ι. Θ εω ρη τικ ά βέβαια δεν υπάρ
χει αυτονομία χω ρίς άμυνα. Σήμερα ό
μως κάθε συζήτηση για κοινή αμυντική
πολιτική είναι εν τε λ ώ ς εξωπραγματική
και παράλογη. Για να είναι αξιόπ ιστη θα
έπρεπε λογικά να είναι μία πυρηνική ά
μυνα. Α λ λ ά ευτυχώς κανείς δεν είναι
διατεθειμένος να ακολουθήσει αυτόν το
δρόμο, που αντικειμενικά θα όξυνε τον
α ντα γω νισ μ ό τ ω ν εξοπ λισμ ώ ν. Η Ευρώ
πη πρέπει ν ’ ασχοληθεί με το πρόβλημα
τη ς ασφ ά λειά ς της, περισσότερο απ’
ό ,τι ασχολήθηκε μέχρι τώ ρα . Α λ λ ά η α
σφάλεια σήμερα εξα σ φ α λ ίζετα ι κ αταπ ο
λ εμ ώ ντα ς το ν α ντα γω νισμ ό τω ν εξοπ λι
σμ ών, π ρ ο ω θ ώ ντα ς συγκεκριμένες πρω
τοβουλίες για τη ν ύφεση και το ν πυρηνι
κό αφοπλισμό. Α υ το ί που σήμερα μι
λούν για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα είναι οι
ίδιοι που προωθούν τα αμερικανικά
σ τρ α τη γικ ό συιιφέροντα n-n ! ι ρο)πη.

ί παλεύεται μέσα απ’ την Ε Ο Κ

-

Η σημερινή λοιπόν σύνθεση των Ευρωβου
λευτών της Δανίας δεν θεωρείται αντιπροσω
πευτική. Πράγματι από τις 16 έδρες που έχει
η Δανία στο Ευρωκοινοβούλιο, μόνο οι πέντε
ανήκουν σε κόμματα που είναι αντίθετα στην
ΕΟΚ (4 έδρες -20% των ψήφων είχε το ΝΜ,
Εθνικό Κίνημα και 1 έδρα 4,7% των ψήφων
το ΣΕ, Σοσιαλιστικό Λαϊκό Κόμμα). Οι Σο
σιαλδημοκράτες που παρουσίασαν τη μεγα
λύτερη αποχή πήραν 3 έδρες - 25% των ψή
φων και τις υπόλοιπες 8, 33% των ψήφων,
πήραν οι δεξιοί οι φιλελεύθεροι, οι προοδευτι
κοί και το δημοκρατικό κέντρο που υποστη
ρίζουν την ΕΟΚ. Τα υπόλοιπα αντιΕΟΚικά
κόμματα που συμμετείχαν, δεν πήραν καμία
έδρα.
Η σύνθεση του μετώπου αυτού παρουσιάζει

παντο^ς ενδιαφέρον απο την άποψη ότι το
DK-Κομμουνιστικό Κόμμα Δανίας δεν κατέ
βασε δικούς του υποψήφιους αλλά με όλο το
μηχανισμό του υποστήριξε το Εθνικό Κίνημα
(ΝΜ ) το οποίο και δεν θέλησε να ενταχθεί
στο κομμουνιστικό μπλοκ του Ευρωκοινοβούλιου. Αντίθετα στο κομμουνιστικό μπλοκ
εντάχθηκε το SF Σοσιαλιστικό Λαϊκό Κόμμα
με δικούς του υποψήφιους και που αν και
προέρχεται από μια διάσπαση του DK, ανήκει
στο αντιΕΟΚικά μέτωπο. Τέλος, στο μέτωπο
αυτό ανήκουν άλλα δύο μικρά κόμματα το έ
να με αστική βάση και το άλλο προλεταρια
κή. Αλλο μέτωπο, αντίθετο κι αυτό στην
ΕΟΚ, σχημάτισαν οι Μαοϊκοί, οι εθνικιστές
και ένα λαϊκό κόμμα του Βορρά.

ΖΗΤΗΜ ΑΤΑ Α ΙΣΘ Η ΤΙΚ Η Σ
ΚΑΙ ΣΗ Μ ΕΙΩ ΤΙΚ ΗΣ

ΑΟΥΓΚΟΥΣΤΟ ΜΠΟΑΛ
Το θέατρο του καταπιεσμένου
ΓΙΟΥΡΙ ΛΟΤΜΑΝ
Αισθητική και σημειωτική
του κινηματογράφου

EDWIN BERRY BURGUM
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Ευρωεκλογές και Δύο Ταχύτητες
του Παύλου Μαραγκού
«Αναβαπτισμένους» στα γάργαρα νερά
της απλής αναλογικής ετοιμάζεται να δε
χτεί ο Μιτεράν τους άλλους εννιά της
ΕΟΚ την τελευταία βδομάδα του Ιουνίου
στον πύργο που έχτισε ο συνονόματός
του Φραγκίσκος Α' στο προάστειον Φοντενεμπλώ τω ν Παρισίων. Για ορισμένους
απ’ αυτούς, συμπεριλαμβανομένου και
του ίδιου του οικοδεσπότη, το ακριβέστε
ρο θα ήταν να πει κανείς «καταβρεγμέ
νους» από τη μπάρα της απλής αναλογι
κής. Και τούτο γιατί, μόλο που τα θέματα
της κρίσιμης πράγματι αυτής διάσκεψης
κορυφής δεν έχουν άμεση σχέση με τα ό
ποια αποτελέσματα τω ν εκλογών της
17ης Ιουνίου ούτε με τις ενδεχόμενες επι
πτώσεις τους στις εσωτερικές πολιτικές
εξελίξεις τω ν χωρών-μελών, οπωσδήποτε
οι «καμένοι» της ευρωεκλογικής αναμέ
τρησης θα νιώθουν λιγότερο έτοιμοι για
«γενναίες» αποφάσεις περί τα οικονομικά.
Και δεδομένου ότι οι αποφάσεις αυτές, αν
τελικά πορθούν και δεν επαναληφθεί το
προηγούμενο της Αθήνας, θα «πονάνε», η
ετυμηγορία της 17ης Ιουνίου αποκτάει και
κάποια «κοινοτική» σημασία που ξεπερνά
ει τα εθνικά σύνορα.
Έ νας από τους σίγουρα «καμένους»
των μεθαυριανών εκλογών θα είναι ασφα
λώς ο ίδιος ο Μιτεράν και το Γαλλικό Σο
σιαλιστικό Κόμμα. Οι πλέον αισιόδοξες
δημοσκοπήσεις φέρνουν το κυβερνητικό
συνασπισμό της Αριστερός στη Γαλλία να
μην ξεπερνάει το 40%. Ο Γάλλος πρόε
δρος λέγεται ότι δηλώνει κατ’ ιδίαν πως
δεν ελπίζει σε περισσότερο από 38%. Ύ 
στερα από τρία μόνο χρόνια σοσιαλιστι
κής διακυβέρνησης με συμμετοχή-ανοχή
τω ν κομμουνιστών, το πολιτικό κλίμα έχει
βαρύνει τόσο πολύ ώ στε να συζητιέται α
κόμη και το ενδεχόμενο πρόωρων βου
λευτικών εκλογών δυο χρόνια νωρίτερα
από το χρόνο της κανονικής τους διεξα
γωγής. Βέβαια, μια τέτοια συνέπεια της
σχεδόν σίγουρης μεθαυριανής ήττας πρέ
πει να θεωρείται απίθανη παρότι ο Ζακ Σιράκ έχει θέσει το θέμα, χαμηλόφωνα πάν
τως. Ο λόγος είναι πως η Δεξιά στη Γαλ
λία δεν έχει καμιά πρεμούρα να επανέλθει
στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που η οι
κονομική ύφεση σαρώνει και που, κυρίως,
η Αριστερά έχει αναλάβει να εφαρμόσει
χωρίς επιφυλάξεις την πολιτική της λιτό
τητας. Γιατί να μην περιμένει η γαλλική
Δεξιά την ώρα της, στις βουλευτικές εκλο
γές του 1986, αφήνοντας ω ς τό τε τη σημε
ρινή «πλειοψηφία» να βγάλει πέρα τη
«βρώμικη», αντιδημοφιλή, θατσερική δου
λειά; Γιατί να πιέσει ο Σιράκ για πρόωρες
εκλογές διακινδυνεύοντας μια θεσμική
κρίση που θα τρόμαζε ίσως ένα μέρος τω ν
κεντρώων ψηφοφόρων οι οποίοι στρέφ ον
ται σήμερα προς το μέρος του; Το ότι ο Σιράκ θέτει το θέμα χωρίς, ω στόσο να πιέζει
προς τα κει θα πρέπει μάλλον να εκτιμη-

θεί μέσα στα πλαίσια της προεκλογικής
του τακτικής.
«Α ς είμαστε ειλικρινείς», λέει ο βοηθός
του Σιράκ. «Η σημερινή εξουσία έχει κάνει
πολλά θετικά. Παράδειγμα είναι η συ γ
κράτηση τω ν κοινωνικών δαπανών και
τω ν μισθών οι οποίοι αυξάνονται τώ ρ α κα
τά 5-6% ενώ ο πληθωρισμός κυμαίνεται
στο 7-8%. Έ τσ ι οι επιχειρηματίες αρχί
ζουν να λένε «εντά ξει». Συγχρόνω ς όμως,
όλο και π ερισσότερος κόσμος έρχεται σε
μας και λέει: «Δ ε ν πάει άλλο». Κι εμείς δυ
σκολευόμαστε να διαχειριστούμε αυτή τη
σκλήρυνση της λαϊκής βάσης. Πρέπει να
τη χειραγωγήσουμε χωρίς, ω στόσο, να α
πογοητεύσουμε». Η γαλλική Δεξιά, λοι
πόν, βλέπει τ ’ αποτελέσματα τω ν Ευρωε
κλογών να ενισχύουν ακόμη π ερισσότερο
τη δυναμική της παλινόρθωσης.
Αλλά και οι Σοσιαλιστές το ίδιο βλέ
πουν και γι’ αυτό είναι έτοιμοι να αντιμε
τωπίσουν κάποιες σημαντικές μεταβολές,
όχι βέβαια στην οικονομική πολιτική τους,
αλλά στο επίπεδο της κυβερνητικής φυ
σιογνωμίας. Αν πιστέψει κανείς το ν ευρι
σκόμενο πολύ κοντά σ το Ελυζέ Nouvel
Observateur, ο Μιτεράν έχει επ εξερ γα 
στεί τρία πιθανά σενάρια για μετά τις Ευ
ρωεκλογές. Σύμφωνα με το πρώτο, θα φύ
γει ο Μωρουά και δυο τρ εις ακόμη υπουρ
γοί και κατά τ ’ άλλα ο συνασπισμός θα ε
ξακολουθήσει όπ ως πριν. Σύμφωνα με το
δεύτερο, θα εξαναγκαστεί το Κομμουνι
στικό Κόμμα να φύγει από την κυβέρνηση
η οποία θα συνεχίσει ω ς αμιγώς σοσιαλι
στική. Σύμφωνα τέ λ ο ς με το τρ ίτο σενά
ριο; ο Μιτεράν θα κάνει άνοιγμα προς
τους κεντρώους ψηφοφόρους σ ε μια προ
σπάθεια να ανακόψει τη ροή του ς προς τα
δεξιά. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο Μισέλ
Ροκάρ φέρεται ω ς ο πιο κατάλληλος για
τη θέση του πρωθυπουργού.
Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας τη ς ευρωεκλογικής αναμέτρησης δίνει ακόμη την
ευκαιρία να εκδηλωθεί η έκταση του φασι

στικού φαινομένου στη Γαλλία, που εκ
φ ρά ζετα ι από το περιβόητο Εθνικό Μέτω
πο του Ζαν Μαρί Λεπέν. Κατεβαίνοντας
σ τις ευ ρ ω εκ λ ο γές με κεντρικό σύνθημα.
«Π ρ ώ τα οι Γ άλλοι», ο Λ επ έν έχει εξαπολύ
σει ένα όργιο ρατσιστικής και αντικομμουνιστικής προπαγάνδας, και φτάνει μέχρι
του σημείου να επικρίνει τη Δ εξιά επειδή
επικεφαλής τη ς ευ ρ ω λίστα ς της έχει μια
Εβραία, που δεν είναι άλλη από τη Σιμόν
Βέιγ. Κατά το ν Λεπέν, φάρμακο για όλα τα
οικονομικά προβλήματα τη ς Γαλλίας είναι
η άμεση απέλαση τω ν εκατομμυρίων ξέ
νω ν ερ γ α τώ ν από την Ευρώπη και την Α
φρική. Βέβαια, το Εθνικό Μέτωπο υπάρχει
από το 1972 αλλά π οτέ μέχρι τώρα δεν έ
χει καταφέρει να ξεπεράσει τις διαστά
σεις μιας περιθωριακής ομάδας. Το και
νούριο και εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο
είναι ότι τα τελευ τα ία τρία χρόνια, η απή
χησή του αυξήθηκε ραγδαία για να φτάσει
σήμερα να παίρνει σ τις δημοσκοπήσεις
7% και να έχει τη δηλωμένη συμπάθεια
τω ν μισών περίπου ψηφοφόρων της Δε
ξιάς. Είναι ενδεικτικό ότι το 47% περίπου
τω ν υποστηρικτών του Ζαν Σιράκ δεν θα
είχαν αντίρρηση για μια εκλογική συνερ
γασία με το κόμμα του Λεπέν. Άλλωστε,
μικρογραφία τέτο ια ς συνεργασίας δοκι-.
μάστηκε πριν από αρκετούς μήνες σε επί- .
πεδο δημοτικής εκλογής.

Π ερνώ ντας το Ρήνο τώρα, οι Ευρωεκλο
γ έ ς είναι μια ευκαιρία να διαπιστώσουμε
πού βρίσκεται το πολιτικό βαρόμετρο ενάμιση χρόνο μετά την άνοδο του συνασπι
σμού Χριστιανοδημοκρατών - Φιλελευθέ
ρων στη ν κυβέρνηση, να διαπιστωθεί κα
τά πόσο είναι βάσιμη η πρόβλεψη του Βίλυ Μπραντ ότι η Σοσιαλδημοκράτες θα
ξαναπάρουν την κυβέρνηση πολύ συντο
μότερα απ’ όσο και οι ίδιοι φαντάζονται.
Οι γ ν ω σ τέ ς και κρίσιμες αντιθέσεις που
κυριαρχούν σήμερα στην πολιτική ζωή
τη ς Ομοσπονδιακής Γερμανίας, δηλ. η μά
χη για το 35ωρο, η υπόθεση τω ν πυραύ
λ ω ν και τω ν σ χ έσ εω ν Ανατολής - Δύσης,
και, σ ε μικρότερο βαθμό, η προστασία των
ελευθεριών, θα καθορίσουν ασφαλώς τις
όποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων. Επίσης,
η αναμέτρηση σκιάζεται ακόμα από τη
γνω σ τή υπόθεση του σκανδάλου φοροδιφυγής σ το επίκεντρο της οποίας βρίσκε
ται από την αρχή ο υπαρχηγός του Γκένσερ και υπουργός οικονομικών Ό ττο Λάμπστορφ αλλά και ο καγκελάριος Κολ ύστε
ρα από την πρόσφατη αποτυχημένη του
προσπάθεια να αμνηστεύσει τους ενεχό
μενους στη ν υπόθεση, με αποτέλεσμα να
γίνει ρεζίλι.
Η ιδιομορφία που παρουσιάζει η πολιτική ζω ή τη ς Ομ. Γ ερμανίας και την οποία α
ναμένεται να καταγράψουν οι ευρωεκλο-

γές είναι ό τι για πρώτη φορά μετά το ν πό
λεμο η χώ ρα εμ φ ανίζεται τό σ ο βαθιά πο
λωμένη και διχασμένη πάνω σ τα μεγάλα,
ουσιώδη εθνικά τη ς ζητήματα. Η εδραία
και ολοκληρωτική θα έλ ε γ ε κανείς συναί
νεση πάνω στη ν οποία οικοδομήθηκε η
κοινωνική και πολιτική στα θερότη τα της
χώρας σ ’ όλη τη μεταπολεμική περίοδο έ
χει κλονιστεί, ίσ ω ς ανεπανόρθωτα. Και οι
τοποθετήσεις γύ ρω από τα ζητήματα τω ν
ευρωπυραύλων και του 35ωρου μαρτυράνε ασφαλώς αυτό το ν κλονισμό. Για πρώ
τη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της
Ομ. Γερμανίας, η ριζική αμφισβήτηση της
πολιτικής του ΝΑΤΟ δεν αποτελεί θέση
κάποιων περιθωριακών μειοψηφιών της
Άκρας Α ρ ισ τερ ό ς αλλά επίσημη γραμμή
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος εκφρα
σμένη σ το τελευ τα ίο συνέδριο που έγινε
πριν από ένα μήνα στη ν Έ σση. Α ξίζει να
μνημονεύσουμε ορισμένα σημεία της πο
λιτικής απόφασης του συνεδρίου τα οποία
οπωσδήποτε θα τεθού ν υπό την κρίση τω ν
ψηφοφόρων μεθαύριο. Η απόφαση ζητάει:
1) πάγωμα τη ς παραπέρα ανάπτυξης ευ
ρωπυραύλων και από του ς δύο συνασπι
σμούς, 2) «ριζικό αναπροσανατολισμό της
αμυντικής πολιτικής» τη ς χώρας, 3) να εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ το δόγμα της πυρηνι
κής αποτροπής και να δηλώ σει ότι δεν θα
προσφύγει π ρ ώ το στη χρήση πυρηνικών
όπλων, 4) να πάψει ο αριθμός τω ν εκατέ
ρωθεν πυρηνικών κεφαλών να αποτελεί
μέτρο της στρατιω τική ς ισορροπίας μετα
ξύ Ανατολής - Δύσης, 5) να δημιουργηθεί
αποπυρηνικοποιημένη ζώ νη κατά μήκος
των συνόρων Α να τολής - Δύσης στην Ευ
ρώπη, και 6) να καθοριστεί ω ς ανώ τατο ό
ριο στρατιω τικώ ν δαπανών της χώ ρας το
19% του Ομοσπονδιακού Προϋπολογι
σμού.
Αλλά και η εκπληκτική για τα σημερινά
δεδομένα και πραγματικά πρωτοπόρα α
περγία τω ν ερ γ α τώ ν μετάλλου για το
35ωρο, και η υποστήριξη τη ς απεργίας α
πό το SPD είναι φαινόμενο σημαδιακό κι
εντελώς καινούργιο για την Ομοσπονδια
κή Γερμανία και για όλη την Ευρώπη. Σε
μία περίοδο που οι κινητοποιήσεις της ερ
γατικής τά ξη ς σ τις χ ώ ρ ες του προηγμέ
νου καπιταλισμού έχουν χαρακτήρα αμυν
τικό, όπως στη Μ. Βρετανία, που πασχί
ζουν απλώς να μειώσουν τη δύναμη τω ν
χτυπημάτων τη ς ερ γο δοσία ς και συχνά
καταλήγουν σε άτακτη υποχώρηση τω ν
συνδικάτων, σε μια τέτο ια περίοδο, ο κορ
μός της γερμανικής εργατικής τάξης
παίρνει την πρωτοβουλία από την ερ γο 
δοσία και κατεβαίνει σ ε μια απεργία καθα
ρά επιθετική γρ ά φ ο ντα ς δ ε ό ν τω ς όλα τα ι
δεολογήματα πάνω σ τα οποία στηρίχτηκε
το γερμανικό οικονομικό θαύμα. Και τού
το είναι ένα άΚόβη σημείο για το ν κλονι
σμό της συναίνεσης σ το επίπεδο τω ν ερ
γασιακών σχέσεω ν. Την ώρα που οι η γε
σίες τω ν εργατικώ ν συνδικάτων σε άλλες
χώρες της Ευρώπης κοντεύουν να κάνουν
δική τους την επιχειρηματολογία τω ν α
φεντικών περί παραγωγικότητας, α ντα γω 
νιστικότητας, απ οδοτικότητας, τρ ένου
της τεχνολογικής επανάστασης, κτλ., οι
δυτικογερμανοί ερ γ ά τε ς μετάλλου «δ εν

καταλαβαίνουν τίποτε», διεκδικούν ποιό
τητα ζω ή ς εδώ και τώρα. Και το μεγαλύτε
ρο κόμμα της χώρας, το SPD, δεν κάνει ό
μως οι Ά γ γ λ ο ι εργατικοί, παρά τους υπο
στηρίζει.
Αυτά είναι καινούργια πράγματα για
την Ομοσπονδιακή Γερμανία κι αφήνουν
να δει κανείς όλο το βάθος της κοινωνικής
και ιδεολογικής πόλωσης, μια κάποια κα
ταγραφή της οποίας θα είναι οπωσδήποτε
και οι μεθαυριανές εκλογές.

Για τις υπόλοιπες χώ ρες της Κοινότη
τας, με εξαίρεση την Ελλάδα, η αναμέτρη
ση της 17ης Ιουνίου δεν συνδέεται με τό 
σο σημαντικά μεγέθη όπως για τη Γαλλία
και για τη Γερμανία. Αυτό δεν θα πει ότι η
καταγραφή δεν θα επηρεάσει τις ισορρο
πίες τη ς εξουσίας, αλλά κατά πάσαν πιθα
νότητα, σε μικρότερο βαθμό και πιο έμμε
σα.
Στην Ολλανδία, όπου ο εύθραυστος κυ
βερνητικός συνασπισμός δε λέει να πάρει
απόφαση για τους Ευρωπυραύλους, μια ά
νοδος τω ν Εργατικών του Πητ Ντάνκερτ
θα απομακρύνει ακόμη περισσότερο το
ενδεχόμενο του να δεχτεί η χώρα τους
Κρουζ σ το έδαφ ος της. Βέβαια, οι Εργατι
κοί δεν έκαναν κεντρικό θέμα της προε
κλογικής τους εκστρατείας τους πυραύ
λους, αλλά τού το δε σημαίνει πως δεν θα
επηρεαστούν οι όποιες αποφάσεις ή κα
λύτερα μη αποφάσεις από ένα δυνάμωμα
της αντιπολίτευσης.
Στη Μ. Βρετανία, το Εργατικό Κόμμα υ
πολογίζει πάρα πολύ στις μεθαυριανές ε
κλογές για να δει ποια απήχηση έχει ο
Νηλ Κίνοκ στα μεσαία εκείνα στρώματα
που το εγκατέλειψαν μαζικά στις τελευ 
ταίες εκλογές προς όφ ελος της συμμαχίας Φιλελευθέρων-Σοσιαλδημοκρατών.
Αν κρίνει κανείς από τα αποτελέσματα κά
ποιων επαναληπτικών που έγιναν σπορα
δικά από τό τε που ανέλαβε την αρχηγία
του κόμματος ο Κίνοκ, οι Εργατικοί πρέ
πει να έχουν σημαντική άνοδο και αντί
στοιχη πτώση οι Τόρυδες καθώς η πολιτι
κή της Θ άτσερ γίνεται όλο και περισσότετ
ρο αδιέξοδη.
Στη Μ. Βρετανία, οι εκλογές έχουν και
την κοινοτική του ς διάσταση. Ό σ ο πιο αδυνατισμένη βγει η Θ άτσερ από τη μεθαυριανή ετυμηγορία, τόσ ο πιο απρόθυμη θα
είναι να δεχτεί την οποιαδήποτε συμβιβα
στική φόρμουλα για τις εισφορές της Βρε
τανίας στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Έ 
τσι, μέσω ενός περίεργου δρομολογίου,
μια υποχώρηση της δύναμης τω ν Συντη
ρητικών κάνει πιο επίκαιρο το ζήτημα της
«Ευρώπης τω ν δύο ταχυτήτω ν» το οποίο
έχει ήδη θέσει συγκεκριμένα ο Μιτεράν
και αναμένεται να το θέσει πιο πιεστικά
κατά τη διάρκεια της διάσκεψης κορυφής
στο Φοντενεμπλώ.

** *
Δύο είναι οι ά ξονες πάνω στους ο
ποίους αναμένεται να Κινηθεί η διάσκεψη
τφυ Φοντενεμπλώ: Και οι δύο υποτίθεται
ότι κατατείνουν στο ξεπέρασμα του αδιε

ξόδου που μαστίζει σήμερα την Κοινότη
τα και που ορίζεται από τα γνω σ τά θεμε
λιακά προβλήματα. Ο ένας άξονας αναφέρεται στην αύξηση τω ν ιδίων πόρων της
Κοινότητας και συνδέεται άμεσα με τις
δαπάνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ) και τις εισφ ορές της Μ. Βρετανίας
στο ν Κοινοτικό Προϋπολογισμό. Είναι το
πρόβλημα που έχει τινάξει στον αέρα τις
δύο προηγούμενες διασκέψεις κορυφής
τω ν Δέκα, στη Στουτγάρδη και στην Αθή
να. Εκεί που έχουν φτάσει σήμερα τα
πράγματα, η ουσία του προβλήματος έ γ 
κειται στο γ εγ ο ν ό ς ότι το Λονδίνο μετα
χειρίζεται τα θεσμικά όπλα — και κυρίως
την αρχή της ομοφωνίας— που παρέχει η
συμμετοχή στην Κοινότητα προκειμένου
να υποχρεώσει τους άλλους εννιά να δε
χτούν κατάργηση ουσιαστικά της στήρι
ξης τω ν γεω ργικώ ν προϊόντων ώ σ τε να
μειωθούν οι δαπάνες της ΚΑΠ και αυτομά
τω ς να λυθεί και το πρόβλημα της αύξη
σης τω ν ιδίων πόρων της ΕΟΚ. Κι αν εν
πάση περιπτώσει δεν θέλουν οι Εννέα κά
τι τέτοιο, η Μ. Βρετανία αρνιέται να συμμετάσχει στο κόστος της ΚΑΠ ζη τώ ντας
όλες της τις εισφ ορές πίσω.
Ό λ α τούτα αποτελούν χιλιοδιαπιστωμένους κοινούς τόπους. Το καινούργιο
στοιχείο που κομίζει η διάσκεψη του Φον
τενεμπλώ είναι η πρωτοβουλία του Μιτεράν για το ξεπέρασμα της κρίσης, μια
πρωτοβουλία που, σύμφωνα με όλες τις
ενδείξεις, θα αποτελέσει το δεύτερο άξο
να πάνω στο ν οποίο θα κινηθεί η διάσκε
ψη.
Η πρωτοβουλία αυτή, που επίσημα
«βγήκε στο ν αέρα» σ τις 24 Μαΐου με το λό
γο του Μιτεράν προς το Ευρωκοινοβού
λιο, προβάλλει ω ς αναγκαιότητα τη συγ
κρότηση της Κοινότητας «τω ν δύο ταχυ
τή τω ν» ή, όπως εκφράστηκε ο Γάλλος
πρόεδρος, της «Ευρώπης με μεταβλητή
γεωμετρία». Μια τέτοια συγκρότηση περ
νάει από ριζικές αλλαγές του κοινοτικού
καταστατικού χάρτη με κυριότερη την κα
τάργηση της αρχής της ομοφωνίας. Σαν
πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ο
Μιτεράν πρότεινε συνομιλίες που θα οδη
γούσαν σε μια «διάσκεψη τω ν ενδιαφερο
μένων χωρών», αφήνοντας απέξω τις χώ
ρες εκείνες που αντιτίθενται στην παρα
πέρα προώθηση της κοινοτικής συσσωμά
τωσης. Πρότεινε ακόμη τη δημιουργία
μιας μόνιμης γραμματείας τω ν Δέκα για
το συντονισμό της εξωτερικής τους πολι
τικής.
Τώρα, τι απ’ όλα αυτά θα περάσει στο
τραπέζι τω ν διαπραγματεύσεων στο Φον
τενεμπλώ είναι άγνωστο. Το γ εγ ο ν ό ς εί
ναι, πάντως, ότι αν και η διάσκεψη του Ιου
νίου «κολήσει» κατά τον τρόπο που «κόλ
λησαν» οι δύο προηγούμενες, το κοινοτι
κό οικοδόμημα όπως το ξέρουμε μέχρι σή
μερα θα αποτελεί παρελθόν.
□
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Ο χάρτης των ευρωεκλογών του 1981:

Μια ψήφος
με ευρωπαϊκό πρόσχημα

ΜΕ Τ Η διεξαγωγή τω ν π ρώ τω ν γενικώ ν εκ λ ογώ ν για τη ν ανά
δειξη εκπροσώπων σ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ν Ο κ τώ 
βριο του 1981, ένα τέ τα ρ το είδος εκλογικής αναμέτρησης ήρθε
να προστεθεί σ τα τρία που ήδη υπήρχαν, δηλαδή την εκλογή
βουλευτών, την εκλογή δημοτικών και κοινοτικ ώ ν αρχώ ν και
τα δημοψηφίσματα. Οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να α ντιμ ετω π ί
σουν για πρώτη φορά ένα νέο ζήτημα, την εκλογή ευρωβουλευ
τώ ν, το οποίο ’είναι μάλιστα αρκετά απόμακρο για τη ν κοινή
αντίληψη και αφορά, τυπικά τουλάχιστον, ένα θεσμό που βρί
σκεται έ ξω από το ν εθνικό χώρο.
ΤΟ ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Ο αντικείμενο τω ν ευρω εκλογώ ν — ή έ σ τω τα
γενικότερα θέματα που συναρτώ νται με την έντα ξη τη ς Ε λλά 
δας στην ΕΟΚ— δεν φαίνεται όμως να επηρέασαν, σε μεγάλο
τουλάχιστον βαθμό, τις συγκεκριμένες επιλογές τω ν ψηφοφό
ρων. Πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα φαίνεται να είχε το συγκυρια
κό γεγονός της ταυτόχρονης διεξαγωγής τους με τις βουλευτι
κές εκλογές του Οκτωβρίου του 1981. Η ψήφος για το Ευρω
κοινοβούλιο αποτέλεσε λοιπόν μια «δ εύ τερ η » ψήφο, χωρίς ά
μεσες επιπτώσεις στη συγκρότηση της πολιτικής εξουσίας, μια
ψήφο που μπορούσε επομένως να χρησιμοποιηθεί— και πράγ
ματι χρησιμοποιήθηκε— για να εκφράσει ένα ευρύτατο φάσμα
ιδεολογικών και πολιτικών τοποθετήσεων. Διαμορφώθηκε έ
τσι μια εξαιρετικά σπάνια και πρωτόγνωρη κ α τά σ τα ση , που
θα άξιζε τον κόπο να μελετηθεί κάπως αναλυτικότερα: το σύ
νολο του εκλογικού πληθυσμού αυτοτοποθετήθηκε δύο φορές,
την ίδια ουσιαστικά στιγμή, και μάλιστα με σημαντικές διαφο
ροποιήσεις ανάμεσα στις δύο αυτές τοποθετήσεις, οι οποίες γ ι’
αυτό το λόγο είναι φυσικό να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέ
ρον

Απώλειες του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ.
Το πραΤτο σημείο προς διευκρίνιση αφορά λοιπόν το σ υ ν ο λι
κό μέγεθος της εκλογικής κινη τικ ότητα ς που παρατηρήθηκε
μεταξύ βουλευτικών και ευρωπαϊκών εκ λογώ ν, εσ τιά ζε τα ι δη
λαδή σ το τμήμα εκείνο του εκλογικού σ ώ μ α το ς που έκανε δια
φορετικές επιλογές στις δύο αυτές αναμετρήσεις. Έ ν α ς τρ ό 
πος για να εκτιμηθεί η εκλογική κινη τικότητα είναι να συνα
θροιστεί η πτώση τω ν δύο μεγάλων κομμ άτων — του Π Α Σ Ο Κ
και της Ν Δ — από την οποία και τροφοδοτήθηκε η ά νοδο ς ό 
λω ν τω ν άλλω ν κομμάτων (βλ. πίνακα 1). Μ ε το ν τρ όπ ο αυτό
γίνεται βέβαια μια σαφής υποεκτΐμηση της εκ λογική ς κινητι

κ ό τη τα ς, για τί σ υπολογισμός που β α σ ίζετα ι μόνο στην πτώση ,
τω ν δύο μ εγά λω ν κ ομ μ ά τω ν αγνοεί ά λ λ ες μετακινήσεις, που
προφ ανώς υπήρξαν, όπ ω ς π.χ. μ ετα ξύ Κ Κ Ε και ΚΚΕ εσ., ή με- ί
τα ξύ Κ Π και Κ Ε Μ Ε. Ο β ασικός π ά ντω ς κορμ ός της εκλογικής
κ ινη τικ ό τη τα ς ή τα ν χω ρίς αμφιβολία α υ τός που προέκυψε από
τη ν πτώ ση του Π Α Σ Ο Κ και τη ς Ν Δ και ο οποίος αντιπροσω
πεύει το 7,95% +4,53% = 12,48% του εκ λογικού σώματος. Γε- ;
γονός που σημαίνει ό τι το υ λ ά χ ισ το ν το Ve του εκλογικού σώ
μ ατος — δηλαδή περίπου 700.000 ψηφοφόροι— έκαναν την ίδια
ου σιαστικά στιγμή, σ τις 18 Ο κ τω β ρίου 1981, δύο διαφορετικές
εκ λογικ ές επιλογές.
ί
Τ Ο Φ Α ΙΝ Ο Μ Ε Ν Ο αυτό δεν εκ φ ρ ά σ τη κ ε φυσικά παντού με
τη ν ίδια έντα ση . Π α ρ ου σιά ζει π ολλές γεω γραφ ικές διαφορές
και ιδιομορφίες, α λ λ ά κυρίως χ α ρ α κ τη ρ ίζετα ι από μια σημαν
τική διαφοροποίηση μ ετα ξύ α σ τικ ώ ν κ έ ν τρ ω ν και αγροτικών
περιοχών. Ό π ω ς φ αίνεται σ το ν πίνακα 2, ενώ στη ν περιφέρεια
τη ς π ρω τεύ σου σας και στη Θ εσ σα λονίκ η η εκλογική κινητικό
τη τα αφορούσε το 17 % -18 % του εκ λογικού σώ μ α τος, στις α
γρ ο τικ ές περιοχές τ ο π ο σ ο σ τό αυτό ή τα ν μ ικρότερο από 10%.
Ή α λ λ οιώ ς, ενώ σ τη ν π ρωτεύουσα και σ τη Θ εσσαλονίκη σχε- "
δόν ο ένα ς σ το υ ς τέσ σ ερ εις ψηφοφόρους τ ω ν δύο μεγάλων
κ ομ μ ά τω ν αρνήθηκε να του χαρίσει και τη δεύτερη ψήφο του, k
σ τις α γρ ο τικ ές περιοχές οι «ά π ισ τ ο ι» αυτοί ψηφοφόροι ήταν
μόλις ένα ς σ το υ ς δέκα.
Α Π Ο Τ Α Δ Υ Ο μεγάλα κόμ μ ατα τις μ ικρότερες, συγκριτικά,
απ ώλειες είχε η Ν Δ , οι οποίες τρ ο φ ο δ ό τη σ α ν κυρίως την άνο
δο του Κ Ο Δ Η Σ Ο και, σε μ ικρότερο βαθμό, τω ν ακροδεξιών
κομ μ άτω ν. Α ν τίθ ετα , οι απ ώ λειες του Π Α Σ Ο Κ ή τα ν αισθητά s
μεγαλύτερες — σχεδόν διπλάσιες από αυτές τις Ν Δ — και αποτέ λ ε σ α ν το ν κύριο τρ οφ οδότη για τη ν αύξηση τη ς εκλογικής
δύναμης του ΚΚΕ, του ΚΚΕ εσ. και, σε μ ικρότερο βαθμό, των
κ ε ν τρ ώ ω ν κομ μ άτω ν, με εξαίρεση τ ο Κ Ο Δ Η Σ Ο .
Ο Ι Α Π Ω Λ Ε ΙΕ Σ του Π Α Σ Ο Κ παρουσιάζουν επίσης σημαντι- (
κές διακυμάνσεις, τό σ ο κ α τά βαθμό α σ τικ ό τη τα ς , ό σ ο και κα- \
τά εκλογική περιφέρεια. Ο χ ά ρτη ς 1 δείχνει π ώ ς κατανέμονται, γεω γραφ ικά, οι απ ώλειες του Π Α Σ Ο Κ κ α τά εκλογική πε
ριφέρεια από 15,4% σ το νομό Ροδόπ η ς έω ς το 1,7% σ το νομό
Ρεθύμνης. Ο Π ίνα κ α ς 2 με τη σειρά του δείχνει π ώ ς κλιμακώ
νο ντα ι οι απ ώ λειες αυτές κ α τά βαθμό α σ τικ ό τη τα ς .
Ε Τ Σ Ι Ε Ν Ω οι απ ώ λειες του Π Α Σ Ο Κ σ τις α γ ρ ο τικ ές περιοχές
ή τα ν μόνο 5,3%, στη Θ εσσαλονίκ η έφ τα σ α ν το 13,1% και s

στην περιφέρεια πρω τευούση ς τ ο 11,4%. Έ ν δ ε ιξη σημαντική
για τους ασθενείς δεσμούς α νάμ εσα σ τ ο κόμμα και μια ε κ τε τα 
μένη μερίδα τ ω ν ψ ηφοφόρων του σ τα μεγάλα α σ τικ ά κ έντρα '
αλλά είναι και μια ένδειξη που ενισχύθηκε επίσης ένα χρόνο
αργότερα, με τις δη μ οτικ ές εκ> ογές του 1982, οπ ότε οι υποψή
φιοι του Π Α Σ Ο Κ βρέθηκαν, κ α τά κα νόνα , πολύ πιο κ ο ντά σ τά
αποτελέσματα που είχε π αρουσιάσει τ ο κόμμα του ς σ τη ν κ ά λ 
πη τω ν ευρω π α ϊκ ώ ν και όχι σ τη ν κάλπη τ ω ν βουλευτικώ ν ε
κλογών του 1981.

Η εξακόντιση του ΚΚΕ εσ.
Ο Κ Υ Ρ ΙΟ Σ ω φ ελη μ ένος από τις απ ώ λειες του Π Α Σ Ο Κ ή
ταν, χωρίς αμφιβολία, τ ο ΚΚΕ εσ ., το οποίο πραγματοποίησε
το μεγαλύτερο άλμ α από όλ α τα κόμ μ ατα, π ερ νώ ντα ς από
1,34%, σ τις βουλευτικές εκ λογές, σ τ ο 5,29%, σ τις ευρωπαϊ
κές. Τ ο Κ Κ Ε εσ . μπορεί να θεωρηθεί ό τι απορρόφησε, σε γενι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Συνολικά αποτελέσματα των βουλευτικών
και των ευρωπαϊκών εκλογών της 18.10.1981
Βουλευτικές
Ακρα δεξιά
(ΚΠ και ΚΕΜΕ)
ΝΑ
ΚΟΔΗΣΟ-ΚΑΕ
Κεντρώοι
(ΕΔΗΚ, ΚΦ, Χ Δ )
ΠΑΣΟΚ
ΚΚΕ εσ.
ΚΚΕ

Ευρωπαϊκές

Διαφορά

1,68
35,87
0,70

2,82
31,34
4,25

+ 1,14
—4,53
+ 3,55

0,91
48,07
1,34
10,93

3,30
40,12
5,29
12,84

+ 2,39
—7,95
+ 3,95
+ 1,91

0,41

Διάφοροι

κές γραμμές, το μισό περίπου από τη ν π τώ ση τη ς εκλογικής
δύναμης του Π Α Σ Ο Κ , και είναι χα ρακ τηριστικό ό τι τα καλύ
τερα α π οτελέσμ α τά του τ ο ΚΚΕ εσ. τα πραγματοποίησε σε πε
ριφέρειες όπου το Π Α Σ Ο Κ είχε ορισμένες απώλειες του' π.χ.:
Περιοχή

Απώλειες ΠΑΣΟΚ

Κέρδη ΚΚΕ εσ.

Α'Αθηνών
Νομός Λευκάδας

12,4 (= 44,4 - 32,0)
10,3 (= 39,9 - 29,6)

7,6 (= 10,9 - 3,3)
8,1 (= 10,3 - 2,2)

Οι δύο αυτές περιπτώσεις, της Α ' Α θηνώ ν και του νομού Λευ
κάδας, είναι εξάλλου χαρακτηριστικές για τα δύο βασικά ρεύ
ματα που, συντιθέμενα, δημιούργησαν τη δυναμική του ΚΚΕ
εσ. σ τις ευροεκλογές του 1981.
Τ Ο Π Ρ Ω Τ Ο αφορά τις α σ τικ ές περιοχές, όπου η ιδιαίτερη α
κτινοβολία του ΚΚΕ εσ., συμπιεσμένη σ τις συμπληγάδες τη ς ε
κλογικής συγκυρίας, βρήκε τη ν ευκαιρία να εκφ ραστεί μέσα α
πό τη «δ ε ύ τε ρ η » ψήφο τω ν ευρωπαϊκών εκ λογώ ν. Η ψήφος του
ΚΚΕ εσ., όπ ως φαίνεται καθαρά σ το ν πίνακα 3, ή τα ν σα φ έστα 
τα διαφοροποιημένη ανάλογα με το βαθμό α σ τικ ότη τα ς, και ή
τα ν συγκεντρωμένη σ τα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα μάλιστα
σ τα δύο μεγάλα, ενώ αντίθετα σ τις αγροτικές περιοχές δεν έ
φ τα σε ούτε το 3%.
ΙΔ ΙΑ ΙΤ Ε Ρ Ο ενδιαφέρον παρουσιάζει όμ ως και η κατανομή
τη ς εκλογικής δύναμης του ΚΚΕ εσ. σ το εσ ω τερικ ό τω ν μεγά
λ ω ν α σ τικ ώ ν κέντρω ν, από την οποία προκύπτει μία σαφής
διαφοροποίηση μεταξύ μ εσοα στικώ ν και μ ικροαστικώ ν συνοι
κιώ ν και προαστίω ν, αφενός, και λαϊκώ ν - ερ γα τικ ώ ν συνοι
κιών αφετέρου. Τ α παραδείγματα που ακολουθούν (και η σύγ
κριση μεταξύ ΚΚΕ και ΚΚΕ εσ .) είναι αρκετά εύγλω ττη.

—

Αθηνών ( = δήμος Αθηναίων)
Μεσοαστικές και μικροαστικές συνοικίες

%
ΚΚΕ εσ.

%
ΚΚΕ

11,0%
12,4%
10,6%
12,9%
12,9%

6,7%
9,7%
8,7%
9,6%
13,8%

8,5%
9,5%
7,0%
8,8%

22,2%
25,2%
17,7%
22,1 %

11,7%
10,5%
12,9%

4,2%
6,6%
15,4%

7,1
7,3
8,1
7,2
6,2

25,5
24,4
26,1
27,0
22,7

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Πτώση του ΠΑΣΟΚ και της Ν Δ μεταξύ βουλευτικών
και ευρωπαϊκών εκλργών κατά βαθμό αστικότητας
.M

1 U

ί

LT

►W

Περιφέρεια
πρωτευούσης
Θεσσαλονίκη
Μικρά και μεσαία
αστικά κέντρα
Ημιαστικές περιοχές
Αγροτικές περιοχές
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48,4

39,5
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9,8
7,0
5,3

33,3
39,3
39,6

28,5
34,8
35,3

4,8
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Εκλογική δύναμη του ΚΚΕ εσ. κατά βαθμό αστικότητας
(Ευρωεκλογές 1981)
Περιοχή
Περιφέρεια πρωτευούσης
Θεσσαλονίκη
Μεσαία και μικρά αστικά κέντρα
Ημιαστικές περιοχές
Αγροτικές περιοχές
Σύνολο

%
9,5%
8,0%
. 6,2%
3,9%
2,9%
5,3%

Αγ.
Αγ.
Αγ.
Αγ.
Αγ.

Διονύσιος Αρεοπαγίτης
Ζώνη Πατησίων
Αικατερίνη Πλάκας
Σπυρίδων Σταδίου
Νικόλας Πευκακίων

Λαϊκές · εργατικές συνοικίες
Αγ.
Αγ.
Αγ.
Αγ.

Αικατερίνη Πετραλώνων
Ανδρέας Πετραλώνων
Μαρκέλα Βοτανικού
Τρύφων Κολωνού

Αθηνών
Μεσοαστικά προάστεια
Φιλοθέη
Ψυχικό
Νέα Σμύρνη
Λαϊκά - Εργατικά προάστεια
Αγ. Βαρβάρα
Αιγάλεω
Περιστέρι
Πετρούπολη
Καματερό

Τ Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο βασικό ρεύμα από το οποίο τροφοδοτήθηκε η
εκλογική δυναμική του ΚΚΕ εσ. στις ευρωεκλογές του 1981, έ
χει να κάνει πολύ πιο άμεσα με τη διάσπαση του κομμουνιστι
κού κινήματος και τις επιπτώσεις αυτής της διάσπασης σ το ε
πίπεδο τη ς λαϊκής βάσης. Τ ο παράδειγμα του δήμου της Λευ
κά δας (π α ρα τίθετα ι σ το ν πίνακα που ακολουθεί) είναι ιδιαίτε
ρα ενδεικ τικ ό από αυτήν την άποψη, και επίσης αρκετά γένι-

κευμένο, αν και φυσικά με μικρότερη ένταση:

Πτώση ΠΑΣΟΚ

Δήμος Λευκάδας
Βουλευτικές εκλογές
1981
ΠΑΣΟΚ
ΚΚΕεσ.
ΚΚΕ

39,397ο
3,6%
16,3%

,

Ευρωπαϊκές εκλογές
1981
21,8%
19,1%
20,8%

Δ Η Λ Α Δ Η η μισή σχεδόν εκλογική βάση του Π Α Σ Ο Κ , με
προφανή αριστερή - κομμουνιστική προέλευση, διαρρέει σ τις
ευρωεκλογές προς τα δύο ΚΚ, και στη μεγάλη της πλειοψηφία
προς το ΚΚΕ εσ. Η κομμουνιστική Α ρ ισ τερ ά συγκεντρώ νει έ
τσ ι το 40% τω ν ψήφων και ξαναβρίσκει περίπου τη ν προδικτατορική δύναμη της Ε Δ Α , χωρισμένη όμως πλέον σε δύο ισομε
γέθη τμήματα. Εδώ όμως, μαζί με τη δυναμική του ΚΚΕ εσ.,
καταγράφεται επίσης και η βασική αποτυχία του σ το εκλογικό
επίπεδο. Ακόμα και εκεί όπου η διάσπαση της παραδοσιακής
λαϊκής βάσης της κομμουνιστικής αριστεράς υπήρξε μια άμε
ση και απτή πολιτική πραγματικότητα, το ΚΚΕ εσ. δεν μπόρε
σε να εκφράσει πολιτικά την ανανεωτική της μερίδα, η οποία
δεν είχε έτσι άλλη επιλογή από το Π Α Σ Ο Κ . Σ το ίδιο παράδειγ
μα του δήμου Λευκάδας, μπορεί επίσης να διακρίνει κανείς τις
δυσκολίες που συναντάει το ΚΚΕ εσ. για να διατηρήσει ισχυ
ρούς δεσμούς με το τμήμα αυτό της λαϊκής βάσης. Έ τ σ ι σ τις
δημοτικές εκλογές του 1982, ο συνδυασμός του ΚΚΕ εσ., που
κατέβηκε μόνο του, παρά την καλή στελέχω σή του, δεν μπό
ρεσε να πλησιάσει καθόλου το π οσοστό τω ν ευρωπαϊκών ε
κλογών.
Γ Ε Ν ΙΚ Α πάντως εξεταζόμενη η εκλογική δύναμη του ΚΚΕ
εσ., παρουσίασε μια μεγάλη σχετικά ομοιομορφία σε όλη τη
χώρα, και κυμάνθηκε, σ τις περισσότερες εκλογικές περιφέ
ρειες μεταξύ 3% και 5% (βλ. χάρτη). Εξαιρέσεις προς τα πάνω
αποτέλεσαν οι εκλογικές περιφέρειες τω ν τρ ιώ ν μεγαλύτερων
α στικ ώ ν κέντρω ν της χώρας (περιφέρεια πρωτευούσης, Θ εσ
σαλονίκη, Ιΐα τρ α ) καθώς και τα Επτάνησα. Για τις π ρώ τες ι
σχύουν όσα αναφέρθηκαν περί α σ τικ ώ ν περιοχών και για τα
δεύτερα όσα αναφέρθησαν για περιοχές με ισχυρή αριστερή
κομμουνιστική παράδοση.

Η άνοδος του ΚΚΕ
και των μικρών κομμάτων του Κέντρου
Α Π Ο Τ ΙΣ απώλειες του Π Α Σ Ο Κ , εκ τό ς από την άνοδο του
ΚΚΕ εσ., τροφοδοτήθηκε επίσης η άνοδος τό σ ο του ΚΚΕ όσο
και τω ν τριώ ν μικρών κομμάτων του κέντρου (Ε Δ Η Κ , ΚΦ και
Χ Δ ). Η άνοδος του ΚΚΕ υπήρξε σχετικά ομοιόμορφη, με μι
κρές μόνο διακυμάνσεις, τό σ ο κατά βαθμό α σ τικ ό τη τα ς όσο
και κατά εκλογική περιφέρεια. Α υ τό υποδηλώνει, ό τι η άνοδος
του ΚΚΕ έγινε στη βάση ενός γενικού και ασαφούς κλίμ ατος
ευρύτερης ακτινοβολίας του κόμματος αυτού, και όχι ακολου
θώντας κάποιες ειδικές κατευθύνσεις, όπ ως θα μπορούσε,
π.χ., να είναι η ταξική σύνθεση της περιοχής, η προγενέστερη
επιρροή της αριστεράς, ή ο έλεγχος από το ΚΚΕ τω ν δήμων
της περιοχής. Είναι μάλιστα, αντίθετα, χα ρακ τηριστικό ό τι η
άνοδος του ΚΚΕ μεταξύ βουλευτικών και ευρωπαϊκών εκ λ ο 
γών δεν παρουσιάζει καμιά απολύτως ομ οιότητα με τη ν αύξη
ση της δύναμής του μεταξύ βουλευτικών και δημ οτικώ ν εκ λ ο 
γών.
Τ ο ΚΚΕ αύξησε τη δύναμή του σχεδόν παντού κ α τά 1-3%,
με λίγες μόνο εξαιρέσεις. Οι εξαιρέσεις προς τα κ ά τω είναι εν
διαφέρον ότι αφορούν δύο τελείω ς διαφορετικά σύνολα περιφε
ρειών: είτε περιφέρειες όπου το ΚΚΕ είναι ιδιαίτερα αδύναμο
(Λακωνία, Καστοριά, Δω δεκ ά ννη σα , Λασήθι), και όπου, επο
μένως, η μικρή αύξηση είναι φυσιολογική συνάρτηση τη ς μι-

κρής δύναμης' είτε περιφέρειες όπου το Κ Κ Ε είναι ιδιαίτερα ι
σχυρό (Λ έσ β ο ς, Σ άμ ος) και αυτό δεν μπορεί παρά να είναι έν
δειξη ότι, εκεί, τ ο Κ Κ Ε έχει επ ικ ρα τή σει πλήρως στο χώρο ε
πιρροής του, ε ξ α ν τ λ ώ ν τ α ς τις δ υ ν α τό τη τες επέκτασής του. Οι
εξα ιρ έσ εις προς τ α π άνω είναι ακόμ α πιο περιορισμένες και α
φορούν δύο μόνο π εριπ τώ σεις: τη ν Α ' Θ εσ σα λονίκ η ς και το νο
μό Ροδόπης, σ το ν οποίο σημειώθηκε και η μέγιστη αύξηση του
ΚΚΕ: 3,4%.
Ο νομ ός Ροδόπ η ς, όμ ω ς, όπου το Κ Κ Ε παρουσίασε τη μεγα
λύτερη αύξηση τη ς δύναμής του και τ ο Π Α Σ Ο Κ τη μεγαλύτερη
π τώ ση του, δεν π εριορίζετα ι σ ’ αυτές τις δύο μόνο ιδιομορφίες.
Έ τσ ι, π.χ. είναι ένα ς από του ς λίγους νομούς, όπου τα μικρά
κ εντρ ώ α κ ό μ μ α τα (Ε Δ Η Κ , Κ Φ και Χ Δ ) ξεπ έρα σα ν, αθροιστι
κά, το 5% τω ν ψήφων: Και η Κομοτηνή είναι το μόνο αστικό
κ έντρο όπου η Χ Δ έφ τα σ ε το 4 % ' το π ο σ ο σ τό αυτό μάλιστα εί
ναι ιδιαίτερα αξιοπ ερίεργο, για τί δεν οφ είλετα ι σε κάποια ξαφ
νική θρησκοληψ ία τ ω ν χ ρ ισ τια νώ ν κ α το ίκ ω ν τη ς Κομοτηνής,
α λλά σ τ ο μουσουλμανικό στο ιχ είο τη ς πόλης, που έδω σε στη
Χ Δ τ ο 7,6% ( ! ! ) τ ω ν ψ ήφων του. Είναι, φ αίνεται, κι αυτός ένας
τρόπ ος, μ ετα ξύ π ο λ λ ώ ν ά λ λ ω ν, να αδιαφ ορεί κανείς για μια
ψηφοφορία που δεν το ν αφορά.
Ε κ τό ς από τη Ροδόπη, τα τρ ία μικρά κ εν τρ ώ α κόμματα ξε
πέρασαν, αθροιστικά, το 5% μόνο σ τη ν Α ττικ ή , τη ν Ξάνθη, τα
Δ ω δ εκ ά ν νη σ α , το Η ρά κ λειο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Πρό
κειται, κ α τά κανόνα, για περιφέρειες όπου κάποιος ισχυρός
τρ π ικ ό ς π ολιτευ τής (Β αρδινογιάννης, Β ενιζέλος, Ζίγδης κτλ.)
είχε ακόμα παραμείνει σε κάποιο από τα μικρά κ εντρ ώ α κόμ
ματα. Έ τ σ ι η όποια δύναμή του ς εμ φ ανίστη κε περισσότερο
σα ν απόηχος του π α ρελθόντος, παρά σ α ν υποθήκη για το μέλ
λον.

Η ταξική φυσιογνωμία του ΚΟΔΗΣΟ
Τ ο μόνο από τα κ εντρ ώ α κόμ μ ατα που παρουσίασε μια ση
μαντική επιτυχία ή τα ν τ ο Κ Ο Δ Η Σ Ο -Κ Α Ε , το οποίο πρα γμα το
ποίησε ένα άλμα, α ντίσ το ιχ ο με αυτό το Κ Κ Ε εσ ., περνώντας
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από 0,70% σ τις βουλευτικές εκ λ ο γ ές σ τ ο 4,25% σ τις ευρωπαϊ
κές.
Η ιδιομορφία ό μ ω ς του Κ Ο Δ Η Σ Ο -Κ Α Ε ω ς προς τα άλλα
κεντρώα κόμ μ ατα, είναι ό τι τροφ οδοτή θη κ ε, κ α τά κύριο λόγο,
από τις δια ρροές που παρουσίασε η Ν Δ , και σε πολύ μικρό
βαθμό από τις απ ώ λειες του Π Α Σ Ο Κ .
Αυτό προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια από τη ν κατανομή
της δύναμής του σ τη ν περιφέρεια τη ς π ρω τεύουσας και στη
Θεσσαλονίκη, όπου εξά λ λ ο υ τ ο Κ Ο Δ Η Σ Ο -Κ Α Ε παρουσίασε
και ορισμένα από τα κα λύτερα α π ο τελ έσ μ α τά του (βλ.
χάρτη...). Α π ο τε λ έ σ μ α τα κα λύτερα από το ν εθνικό μέσο όρο
(βλ. χάρτη) παρουσίασε επίσης το Κ Ο Δ Η Σ Ο -Κ Α Ε σ τη ν Α ν α 
τολική Μ α κ εδονία και Θ ράκη, λ ό γ ω τη ς συ νεργα σία ς με το
ΚΑΕ του Α λ ε ξ . Μ π α λ τα τζή , σ τη Χ ίο όπου είχε τη ν υποστήριξη
του ισχυρού τοπ ικ ού πολιτευτή Ν. Ζορμπά, κ α θώ ς και στου ς
νομούς Κ α σ το ρ ιά ς, Η μαθίας και Μ α γνη σία ς, όπου διέθετε ορι
σμένα τοπ ικ ά στελέχ η με ιδιαίτερη δική το υ ς επιρροή (Μ α ζα ράκης-Αινιάν, Χ ιονίδη ς και Φιλιππίδης, α ν τίσ το ιχ α ). Η κύρια
πάντως δύναμη του Κ Ο Δ Η Σ Ο δεν β ρ ισ κ ό τα ν σ το ν α γρ ο τικ ό
χώρο, αλλά σ τα μεγάλα α σ τικ ά κ έντρα , και ή τα ν συ γκ εντρ ω 
μένη ιδιαίτερα σ τις μ εσ ο α σ τικ ές και μ εγα λ ο α σ τικ ές συνοικίες
και προάστεια— όπου η Ν Δ παρουσίασε α ν τίσ το ιχ α μια εντυ
πωσιακή π τώ ση . Τ α π α ρ α κ ά τω π α ρα δείγμ ατα από τη ν περιφέ
ρεια της π ρω τεύουσα ς είναι ιδιαίτερα εύ γ λ ω ττα :
Περιοχή
Κολωνάκι (Αγ. Διο
νύσιος Αρεοπαγίτης)
Εκάλη
Φιλοθέη
Ψυχικό

Πτώση Ν Δ

13,0%
15,5%
12,8%
14,5%

(50,1-37,1%)
(56,8-41,3%)
(51,2-38,4%)
(48,5-34,0%)

Αύξηση ΚΟΔΗΣΟ

13,9%
16,6%
16,5%
15,9%

(17,5-3,6%)
(20,5-3,9%)
(21,4-4,9%)
(20,7-4,8%)

Α ντίθετα η δύναμη του Κ Ο Δ Η Σ Ο σ τις λα ϊκ ές συνοικίες τη ς
πρωτεύουσας, ιδια ίτερα στη δυτική ζώ νη , ή τα ν π ρα κ τικ ά ασή 
μαντη: π.χ. Α γ . Β αρβάρα 1,7%, Κ α μ α τερό 1,2%, Α ιγ ά λ εω 2,6,

Πετρούπολη 2,0%, Πέραμα 2,5%, κ.ο.κ.
Τ ο Κ Ο Δ Η Σ Ο εμφανίζεται έ τσ ι σ τα δύο μεγάλα α στικ ά κέν
τρ α ω ς ένα κόμμα α σ τικ ώ ν αποκλειστικά στρ ω μ ά τω ν, με δια
φοροποιημένη σ το έπακρο, από τα ξικ ή άποψη, την εκλογική
του βάση. Π ρόκ ειτα ι για το πιο αμιγές α σ τικ ό κόμμα που έχει
εμφανιστεί τη ν τελευταία δεκαετία στη ν εκλογική σκηνή.
Η ειδική αυτή σύνθεση τη ς εκλογικής βάσης του Κ Ο Δ Η Σ Ο
δεν εξηγεί βέβαια και τους λόγους που το βοήθησαν να έχει μια
τό σ ο μεγάλη επιτυχία σ τις ευρωεκλογές. Οδηγεί όμως στη ν υ
πόθεση ό τι η επιτυχία του αυτή δεν ή τα ν μόνο συνάρτηση της
ευρωπαϊκής πολιτικής του, αλλά αντανακλούσε επίσης και
μια γενικότερη κρίση εμπιστοσύνης που χαρακτήριζε εκείνη
τη ν εποχή τη στά ση τω ν α σ τικ ώ ν σ τρ ω μ ά τω ν απέναντι στην
καταρρέουσα Ν Δ . Α ν όμως αυτή η υπόθεση αληθεύει, η συ
σπείρωση σήμερα τω ν α σ τικ ώ ν σ τρ ω μ ά τω ν για να αντιμετωπί
σουν αυτό που θεωρούν ω ς «π α σοκ ικ ό κίνδυνο», αφαιρεί από
το Κ Ο Δ Η Σ Ο τη ν δυνάμει πελατεία του. Επιπλέον, με την απο
χώρηση του Α λ ε ξ. Μ π α λτα τζή και τη συνεργασία του τώ ρα
πια με τη Ν Δ , το Κ Ο Δ Η Σ Ο κινδυνεύει επίσης να στερηθεί και
από τη ν οποιαδήποτε δύναμη διέθετε σ το ν επαρχιακό χώρο.

1984: Μια άλλου είδους αναμέτρηση
Ό σ α προηγήθηκαν, δίνουν ένα γενικό περίγραμμα για την
κατανομή τ ω ν πολιτικ ώ ν δυνάμεων, όπως εμφανίστηκε στις
ευρω εκλογές του 1981 και, κυρίως, για τις σημαντικές διαφο
ροποιήσεις που παρουσιάστηκαν μεταξύ βουλευτικών και ευ
ρω π α ϊκ ώ ν εκ λογώ ν. Για τις ιδιαιτερότητες δηλαδή της «δ εύ τε
ρ η ς» αυτής ψήφου, τη ν οποία οι ψηφοφόροι είχαν στη διάθεσή
τους να χρησιμοποιήσουν, χωρίς να υπολογίζουν τους άμεσους
πολιτικούς καταναγκασμ ούς και τις δεσμεύσεις τη ς εκλογικής
συγκυρίας.
Τ ι σχέση, όμως, μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σ ’ εκείνες τις ε
κ λογές και τη σημερινή «ε φ ’ όλης της ύ λη ς» αναμέτρηση; Α 
νάμεσα στη ν «α νέμ ελη ψ ήφο» τω ν ευρωεκλογών του 1981 και
τη σημερινή πολωμένη αντιπαράθεση, την οποία, τουλάχιστον
25

τα δυο μεγάλα κόμματα, προσπαθούν να σχηματοποιήσουν
και να την εγκλωβίσουν σε ένα και μοναδικό δίλημμα: Α λλα γή
εναντίον Α παλλαγής και τούμπαλιν;
Α ν οι ευρωεκλογές του 1981 προσέφεραν λοιπόν την πιο « α 
διάφορη» και χωρίς πολιτικές επιπτώσεις ψήφο, που είχε ποτέ
στη διάθεσή του το εκλογικό σώμα, οι φετινές ευρωεκλογές
προσφέρουν αντίθετα την πιο δημοψηφισματική αναμέτρηση
της τελευταίας δεκαετίας, αφού η εκλογή, του λά χιστον μεταξύ
τω ν δύο μεγάλων κομμάτων, δεν διαμεσολαβείται πλέον από
τίποτα: ούτε κυβερνητικά προγράμματα υπάρχουν, ούτε υπο
ψήφιοι, όπως σ τις βουλευτικές εκλογές, μέσα από τη ν π ρ οσω 
πική ακτινοβολία τω ν οποίων να διαθλάται η γενικότερη κομ
ματική επιρροή.
Π ρόκειται, δηλαδή, για τις πιο «α π ό λ υ τε ς» εκ λογές που έ
χουν υπάρξει, αφού το σύνολο του εκλογικού πληθυσμού — ε
νοποιημένο σε μια κάλπη— καλείται να επιλέξει με ένα και μο
ναδικό ουσιαστικά κριτήριο: την κομματική του ταυτότητα.
Είναι λοιπόν προφανές ότι τα αριθμητικά μεγέθη τω ν ευρωε
κλογών του 1981 δεν μπορούν να αποτελέσουν το μοναδικό
— ούτε και το κύριο— πλαίσιο αναφοράς, για να κριθούν τα φετεινά εκλογικά αποτελέσματα' παρόλο που, όπως είναι φυσι
κό, τα αποτελέσματα τω ν ευρωεκλογών του 1981 θα χρησιμο
ποιηθούν με πολλούς και ποικίλους τρόπους την επομένη τω ν
εκλογώ ν για να τεκμηριώσουν επιτυχίες και αποτυχίες. Τα βα
σικά κριτήρια για μια συνολική αποτίμηση τω ν φετεινών εκ λ ο 
γικώ ν απ οτελεσμ άτω ν απορρέουν από το ν ίδιο το ν χαρακτήρα
που έχουν δώ σει τα δύο μεγάλα κόμματα στη σημερινή αναμέ
τρηση. Και τα κριτήρια αυτά μπορούν να συγκεκριμενοποιη
θούν σε τρία αριθμητικά μεγέθη.
Τ ο π ρ ώ το κριτήριο αφορά το κόμμα που θα σ υγκεντρώ σει τη
σχετική πλειοψηφία. Τ όσο το Π Α Σ Ο Κ όσο και η Ν Δ δεν διεκδικούν — ούτε μπορούν να διεκδικήσουν— τίπ οτα λιγότερο α
πό την πρώτη θέση. Σ το βαθμό που η μεταξύ τους αναμέτρηση
έχει προσλάβει δημοψηφισματικό χαρακτήρα, οποιοδήποτε
κόμμα κι αν έρθει πρώτο, ακόμα και με μικρή σχετικά διαφο
ρά από το δεύτερο, θα νομιμοποιείται απόλυτα σ τις θριαμβολογικές του διακηρύξεις, αφού αυτές θα βρίσκουν έρεισμα
στην ή ττα του αντιπάλου του. Α υ τό ισχύει προφανέστερα για
την απίθανη περίπτωση που πρώτο κόμμα θα ερχότα ν η Ν Δ ' ι
σχύει όμως και αντίστροφα για το Π Α Σ Ο Κ , ακριβώς λόγω του
χαρακτήρα που έχει δώ σει η Ν Δ στη ν εκλογική αναμέτρηση.
Το δεύτερο κριτήριο αφορά το συνολικό π ο σ ο σ τό ψήφων
που θα συγκεντρώσουν αθροιστικά τα δύο μεγάλα κόμματα.
Το ποσοστό αυτό έφτασε σ τις βουλευτικές εκλογές του 1981 το
83,9%, αλλά ήταν μόνο 71,5% στις ευρωπαϊκές εκλογές, που
έγιναν ταυτόχρονα. Για να θεωρήσει λοιπόν κανείς πως η επι
χείρηση της πόλωσης, την οποία με τόση μεθοδικότητα ενι
σχύουν τα δύο μεγάλα κόμματα, στάθηκε γι’ αυτά κερδοφόρος
θα, πρέπει το π οσοστό τους, αθροιστικά, να ξεπεράσει το όριο

του 80% — ή το υ λ ά χ ισ το ν να π ρ οσεγγίσει πάρα πολύ κοντά σ’
αυτό. Α λ λ ά , μια τέτο ια επιτυχία τ ω ν μ εγά λω ν κ ο μ μ ά τω ν θα έ
χει άμεσες επ ιπ τώ σεις, όπ ω ς είναι φυσικό, σ τ α μικρά κόμμα
τα. Γιατί, αν υποθέσει κανείς π ω ς το Κ Κ Ε θα διατηρήσει περί
που τις δυνάμεις — κάπου μ ετα ξύ του 11% και του 13% που
συ γκ έντρω σε σ τις προηγούμενες βουλευτικές και ευρωπαϊκές
εκλογές, α ν τίσ το ιχ α — το μερίδιο που απομένει σε μια τέτοια
περίπτωση για τα μικρά κόμ μ ατα δύ σκ ολα θα ξεπεράσει, συ
νολικά, το 8% , ένα ντι 15,6% που είχαν συ γκ εντρ ώ σ ει, αθροι
στικά, σ τις ευ ρω εκλογές του 1981.
Α ς σημειωθεί επίσης, ό τι α ν η επιχείρηση τη ς π όλω σης πετύχει και τα δύο μεγάλα κόμ μ ατα μπορέσουν έ τσ ι να συγκεντρώ
σουν, μαζί, το 80% τω ν ψήφων, αυτό σημαίνει, ό τι το πρώτο
κόμμα θα ξεπεράσει, έ σ τω και λίγο, το όριο του 40%. Εάν μά
λιστα , σε μια τέτο ια περίπτω ση, τ ο δεύτερο κόμμα παραμείνει
κ ά τω από το 40%, η μ εταξύ του ς διαφορά, και επομένως η νί
κη του π ρώτου, μπορεί να φ α ν τά ζει ακόμ α μεγαλύτερη απ’ ό,τι
στη ν π ρ α γμ α τικ ότη τα θα είναι.
Για το Π Α Σ Ο Κ , ειδικ ότερα , τ ο όριο αυτό του 40% αποτελεί
εξά λλου και από μόνο του — α ν ε ξά ρ τη τα δηλαδή και από το
συσχετισμό δυνάμ εω ν με τη Ν Δ — ένα β α σικ ό αριθμητικό μέ
γεθος σύγκρισης. Ό χ ι μόνο γ ια τί προσφέρει το «αμάχητο τε
κμήριο» τω ν προηγούμενων ευ ρ ω εκ λογώ ν, ω ς προς το οποίο
θα γίνουν οι διάφ ορες συγκρίσεις, ά σ χ ετα από την επιστημονι
κή «ν ο μ ιμ ό τη τά » του ς' α λλά και για τί σ τ ο όριο αυτό του 40%
είχε κυμανθεί και η συνολική εκλογική του δύναμη που αποτυ
πώθηκε σ τις δημ οτικές εκ λ ο γ ές του Ο κ τω β ρίου του 1982. Πρό
κειται, δηλαδή, για ένα τμήμα του εκ λογικού σώ ματος που εί
χε δείξει μια α ρ κ ετά σταθερή τα ύ τιση με το Π ΑΣΟ Κ , εκφρα
σμένη σε διάφορα επίπεδα, και είναι επομένως λογικό, ως
προς το μέγεθος αυτό να κριθούν επιτυχίες και αποτυχίες.
Τ ο τρ ίτο τέ λ ο ς κριτήριο αφορά τ ο συ νολικ ό συσχετισμό δυ
νάμεων μ ετα ξύ τη ς δ εξιά ς και τ ω ν α ν τιδ εξιώ ν δυνάμεων, δη
λαδή τω ν τρ ιώ ν κομ μ άτν (Π Α Σ Ο Κ , ΚΚΕ, ΚΚΕ εσ.) που συναποτελούν σήμερα de facto, και παρά τις όποιες διαφωνίες και
διαφοροποιήσεις τους, το αυ τοοριζόμ ενο ω ς «μπλοκ της Α λ
λα γή ς». Ο συ σχ ετισμ ός αυτός — συνυπολογίζοντας, έστω και
κα τα χ ρη στικ ά , το Κ Ο Δ Η Σ Ο στη δ ε ξιά — ή τα ν στις βουλευτι
κές εκ λογές 60% προς 38,5%, και σ τις ευρωπαϊκές εκλογές
58% προς 38,5%. Εάν, παρόλη τη διακυβέρνηση τω ν δυόμισι
τελευ τα ίω ν χ ρόνω ν, η συνολική φθορά τ ω ν αντιδεξιώ ν δυνάμε
ω ν δεν ξεπ ερά σει το 2% -3% , το γεγονός αυτό θα πρέπει να θε- ;
ωρηθεί ω ς σημαντική επιτυχία, που γίνετα ι ακόμα σημαντικό
τερη αν συγκριθεί με τα α ντίσ το ιχ α γα λ λ ικ ά δεδομένα.
Γιατί θα σημαίνει, ε κ τό ς τω ν ά λλω ν, ό τι οι αντιδεξιές δυνά- ;
μεις εξακολουθούν να διαθέτουν μια αναμφισβήτητη πολιτική
και κοινωνική πλειοψηφία, που δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο α- :
νατροπής. Α σ χ ε τα , φυσικά, από το πραγματικό κοινωνικό f
αντίκρυσμα αυτής τη ς πολιτικ ής υπεροχής και το ν συγκεκρι- '
μένο τρ όπ ο με το ν οποίο καθημερινά κα ταγράφ εται...
□

Εκδόσεις «ΠΟΛΥΤΥΠΟ’» Σειρά: Σύγχρονη Πολιτική Σκέψη
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Η κρίση
και ο τρίτος δρόμος
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Μαυρομιχάλη 9
τηλ. 36.07.744, 36.39~962

t t w * . zviKKJNH ποΑζηκΜ uq p w i
ε κ A o s e ii οολ r tvtkj · α ο η κ α u n

26

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: «Μ. Κοτζιά και Σία».
• Τσιμισκή 78 · τηλ. 279.720

Ξεκάθαρες επιλογές
Α π ό σοσιαλδημοκρατική σκοπιά
Από τον καθηγητή

Γ. Η. Κρψπά,

μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΚΟΔΗΣΟ

Διπολισμός-δικομματισμός: δύο λ έξεις που διαφέρουν λιγοστά υ
ποκρύπτουν δύο έννοιες που διαφέρουν ολότελμ. Ο διπολισμός
περιγράφει μια βαθύτερη πολιτική κατάσταση συνυφασμένη με
την ιστορία μας, πολιτικά και ιδεολογικά καθιερωμένη τουλάχι
στον από το ν Εθνικό Διχασμό του 1915, ενισχυμένη από τη Μι
κρασιατική Κ αταστροφή και την Επανάσταση του ’22, το Κίνημα
του ’35 τη Δικτατορία του ’36, την Αντίσταση, τον Εμφύλιο, τον Α
νένδοτο, τα Ιουλιανά, τη Δικτατορία του ’67, ξανά στην Α ντίστα
ση, ως τη Μ εταπολίτευση του ’74. Ο δικομματισμός είναι η συντα
γή που δοκιμάζεται, με φαινομενική προς το παρόν επιτυχία, για
να εμπεδώσει το ν έο πολίτευμα του 1974. Ο σύ γχρονος δικομμαιισμός εκμεταλλεύεται την ύπαρξη του ιστορικού διπολισμού για
να οριοθετήσει τις πολιτικές επιλογές, π εριορίζοντάς τε ς σε όρια
ασφαλείας αλλά απ οφ εύγοντας τον εικονικό δικομματισμό της
περιόδου 1950-67.
Όμως, η δικομματική λειτουργία πάσχει το βαθμό που δεν ανχαποκρίνεται στη ν αντίστοιχη κοινωνική δομή, όπου π.χ. το ένα
κόμμα εκφράζει με κάποια καθαρότητα τα συμφέροντα της αστι
κής τάξης και το άλλο τη ς εργατικής. Στο τεχνη τό δικομματικό
σύστημα γίνετα ι αναγκαία η ψευδής ιδεολογική αντιπαράθεση, υποκατάστατο που καλύπτει την απουσία (συνολικής) σύγκρουσης
σε κοινωνία (πλειοψηφικά) μικρομεσαίων συμφερόντων. Έ τσ ι η
- προϊούσα ιδεολογική οξύ τη τα εμφανίζει τη ΝΔ να δρα και να λει
τουργεί ω ς η παλαιά ΕΡΕ ενώ το ΠΑΣΟΚ, αν και κυβέρνηση, βαθ
μιαία προσομοιάζει με την ΕΚ της περιόδου του Ανένδοτου. Ενυ
πάρχει η προοπτική να μεταβληθούν, βαθμιαία αλλά σωρευτικά,
οι ιδεολογικές συγκρούσεις σε πραγματικότητες και το δικομμα
τικό σύστημα να διολισθήσει και να υποβαθμιστεί ξανά σε εικονι
κό δικομματικό, όπ ώ ς και πριν το ’64 περίοδο. Ά ρ α : το πολίτευμα
του ’74 δεν εμ πεδώ νεται αλλά φαλκιδεύεται από τη λογική του δικομματισμού, που δεν εξυπ ηρετεί την εξέλιξη της πραγματικότη
τας αλλά επιχειρεί να την αποφύγει. Τρεις πραγματικότητες ειδι
κότερα κάνει ζημιά να αγνοούνται ή να επιχειρείται να καταστούν
περιθωριακές. Η μια είναι η ύπαρξη του ΚΚΕ, η δεύτερη η τάση
μετριοπαθούς Α ριστερός, η τρίτη η μονιμότητα της παραδοσια
κής Δεξιάς.
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Θα έπρεπε να είναι φανερό ότι πρώτα η ύπαρξη και δευ τερ ο γε
νώς η πολιτική που ακολουθεί καθιστούν το ΚΚΕ σταθεροποιητι
κό παράγοντα του πολιτεύματος του 1974. Τούτο γιατί το ΚΚΕ,
χρονολογικά μεν ύστερο, είναι ποιοτικά καθοριστικό στοιχείο
του ιστορικού διπολισμού, που είναι η βαθύτερη ιδεολογικο
πολιτική πραγματικότητα σ το ν τόπο μας. Έ τσ ι όσο η λειτουργία
του ΚΚΕ ενσω μ α τώ νετα ι στη ν πολιτική εξέλιξη τόσ ο μπορεί ο α
ριστερός πόλος να περάσει από τη διεκδίκηση στη διακυβέρνη
ση.
Όμως η διακυβέρνηση συναρτάται και με την άρση τω ν παρά
λογων αντιφ ά σεω ν που σωρεύτηκαν από την περίοδο της παρασιτικής οικονομικής ανάπτυξης στις τρεις δεκαετίες από το 1950
ως τώρα, μαζί τη ς α-πολιτικής και αντικοινωνικής συνείδησης που
δημιουργήθηκε — αλλά και δημιούργησε μια γενιά πολιτών. Έ 
τσι, εξηγείται η αναντιστοιχία στην απόδοση ανάμεσα στο ΠΑ
ΣΟΚ - εκλογικό μηχανισμό και το ΠΑΣΟΚ - κυβέρνηση, είναι π ολι
τικά άκληρη η κοινωνική συντετα γμ ένη που λ ε ιτο υ ρ γ ε ί με μ ε
τριοπάθεια,
ακριβώς επειδή στα συμφέροντά της εκφράζεται η
?
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σύνθεση του αιτήματος για κοινωνική μεταρρύθμιση και της δια
τήρησης τω ν όποιων της επιτευγμάτων.
Δ εν πρέπει όμως να παραγνωρίζεται ότι ο διπολισμός έχει το ι
στορικό και ιδεολογικό βάθος να διχάζει και αυτή την κοινωνική
μερίδα. Γι’ αυτό είναι μάταιο .να γίνεται επίκληση σε μια ενότητα
που δεν υπήρξε πο,τέ, ούτε το 1964 ούτε το 1974, όταν «αντάλλα
ξα ν» ρόλους οι καθιερωμένοι η γέτες του βενιζελισμού και του αντι-βενιζελισμού. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις η διαμάχη και η
έκβασή της ήταν πολιτειακή, όχι πολιτική — ά λλω στε στη βάση
της πολιτειακής - δημοκρατικής νίκης του ’74 στηρίζεται ο συλλο
γισμός όσο και η πρακτική μας.
Αν δεχτούμε οτι ο διπολισμοί, περνάει και απο τα μετριοπαθή
κοινωνικά στρώματα, που γι’ αυτό εξάλλου εκφράζονται από ηγε
σίες που προέρχονται από τα δύο στρατόπεδά του, το συμπέρα
σμα δεν είναι κατ’ ανάγκη απαισιόδοξο. Γ ιατί ειδικά ο διχασμός
αυτός ούτε επικίνδυνος είναι ούτε στείρος στη δυναμική του. Από
τον ιστορικό διπολισμό βγαίνει στη σημερινή εποχή αυτό που α
πό καιρό υπάρχει αλλού, από τη μεριά του βενιζελισμού η σ ο 
σιαλδημοκρατία, που είναι η δεξιά της αριστερός, από τη μεριά
του αντιβενιζελισμού η κοινοβουλευτική δεξιά, από τη φύση της
ήπια και λελογισμένη. Αλλά και ανήμπορη.
Στον δεξιό πόλο κυριαρχεί η παραδοσιακή δεξιά, που έχει κοι
νωνικό έρεισμα γιατί εκφράζει τη σύμμιξη κράτους-κοινωνίας, ό
που η συνέχεια του κράτους αναπαράγει την κοινωνική δομή ανε
ξάρτητα από την καπιταλιστική οικονομία, φαινομενικά υπέρτερο
σύμμαχο, στην πραγματικότητα υποτελή συνεταίρο. Η μετριοπα
θής δεξιά έχει ακόμα να δώ σει και να κερδίσει τη μάχη της για
την ανανέωση της ΝΔ, δηλαδή για τη σύνδεση του πολιτικού σκέ
λους με τα εκσυγχρονιστικά διευθυντικά στρώματα στον οικονο
μικό και κοινωνικό χώρο. Αυτή η μάχη δεν μπορεί να επιχειρηθεί
καν όσο το δικομματικό σύστημα θεωρείται πολιτικά και ιδεολογι
κά αναγκαίο για την εμπέδωση του πολιτεύματος.
Έ τσ ι στις Ευρωεκλογές της 17 Ιουνίου θα υπάρχουν δύο σκια
μαχίες μαζί με μια πραγματικότητα. Η πρώτη σκιαμαχία καθιερώ
θηκε πλέον με το νέο-λογισμό (δικής μας πολιτογράφησης) «α γώ 
νας τω ν δύο μονομάχων» κι είναι η φτηνότερη. Η δεύτερη αφορά
στην ΕΟΚ που, με την πλασματική μορφή που εμφανίζεται στο δι
κομματικό παίγνιο, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Κι η πραγματικότη
τα: αν η εκλογική αναμέτρηση, με την απλή αναλογική, που προ
φανώς δεν διακυβεύει τη διακυβέρνηση της χώρας, θα ενισχύσει
το πολίτευμα δείχνοντας τις ξεκάθαρες επιλογές του λαού, είτε
για κομμουνισμό, είτε για σοσιαλισμό, είτε για σοσιαλδημοκρα
τία, είτε για συντήρηση.'
Από τη φύση μιας εκλογικής αναμέτρησης τα κόμματα θα περά
σουν εξετά σεις με βαθμολογητές τους πολίτες. Αλλά κι οι πολί
τε ς θα περάσουν εξετάσεις: γιατί κι αν ακόμα ο «λα ός» δεν μπο
ρεί να φταίει, το πολίτευμα χ ρ ειά ζετα ι π ο λίτες που μπορούν να
φταίνε, να παίρνουν τις ευθύνες τους και να δίνουν νόημα στη
λαϊκή κυριαρχία. Οι σοσιαλδημοκράτες πολίτες, η δεξιά της αρι
στερός, πάντως θα ’χουν την ξεκάθαρη επιλογή σοσιαλδημοκρα
τικού ψηφοδελτίου, για να εκφράσουν τη δύναμη της γνώμης
τους για την ποιότητα της πολιτικής μας ζω ής και την πρόοδο του
λαού και του τόπου.
□
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Το Π Α Σ Ο Κ στην Ευρώπη
ή η Ευρώπη στο Π Α Σ Ο Κ :

το υ Βλάση Βλαβιανοίι

Πολλές οι κριτικές που δέχεται —και όχι
άδικα— το ΠΑΣΟΚ ως προς την ευρωπαϊκή
πολιτική του. Κριτικές που εστιάζονται συνή
θως στο περίφημο θέμα της «συνέπειας», α
γαπητό στόχο όλων των πολιτικών αναλυ
τών και των επιθεωρήσεων, όσον αφορά στις
αλλαγές του ίδιου του ΠΑΣΟΚ.
Η αλήθεια είναι, πως αν η «συνέπεια» ανα
ζητηθεί στις ρηματικές διατυπώσεις των θέ
σεων γύρω από ένα θέμα, το ΠΑΣΟΚ σε όλα
σχεδόν τα ζητήματα έχει να επιδείξει μια δια
λεκτική πορεία αναθεωρήσεων, είναι το πιο
«ρεβιζιονιστικό» κόμμα της ελληνικής πολι
τικής ζωής.
Όμως, είναι εξίσου ενδιαφέρον να παρατη
ρήσει κανείς πως αυτές οι διαρκείς «αναθεω
ρήσεις» όχι απλώς δεν κόστισαν στο ΠΑ
ΣΟΚ, αλλά συνέβαλαν σταθερά στην αύξηση
της επιρροής του. Ό σες δυνάμεις μάλιστα
κατά καιρούς εκδιώχτηκαν ή αποχώρησαν
από το ΠΑΣΟΚ, όσο παρέμεναν στους κόλ
πους του, αποδέχονταν συνήθως αυτές τις
διαλεκτικές αναθεωρήσεις, για να τις καταγ
γείλουν όταν βρέθηκαν «εκτός κινήματος».
Πρόκειται ίσως για άλλη μια απόδειξη ότι έ
νας συμβιβασμός είναι ανεκτός μόνον όταν
περιλαμβάνει και εμάς —ως εγγύηση— στις
ρυθμίσεις του...
Έτσι λοιπόν, η «ασυνέπεια» του ΠΑΣΟΚ,
δεν μπορεί να κριθεί σε μια τυπική σύγκριση
του «τ ι είπε τότε» και «τ ι λέει και κάνει σήμε
ρα», αλλά με τον εντοπισμό τού τι θα μπο
ρούσε να σημαίνει το «τό τε» στο «σήμερα»,
δηλαδή με το να βρούμε τις ιδεολογικές και
πολιτικές «σταθερές» του ΠΑΣΟΚ που του ε
πιτρέπουν τη συνέχεια μέσα από την αντίφα
ση.
Στο θέμα της ΕΟΚ για παράδειγμα, το ΠΑ
ΣΟΚ ξεκίνησε από το κατηγορηματικό «όχι
στην ΕΟΚ». Αλλά για να ίσχυε αυτό το «όχι»
ως πραγματική πολιτική, θα έπρεπε να συνο
δεύεται από τη θετική αντίληψη και τη στρα
τηγική πρόταση για μια αυτοδύναμη ανάπτυ
ξη της Ελλάδας.
Θα ’πρεπε δηλαδή το ΠΑΣΟΚ να επεξερ
γαστεί και να υποδείξει συγκεκριμένες προ
τάσεις για το σύνολο των θεμάτων τα οποία
επηρεάζει η ένταξη: από την οικονομία και
τον «τύπο» της, το σύστημα εξωτερικών σχέ
σεων της χώρας, τα εθνικά θέματα, την Α 
μυνά της. Όσο δεν υπήρχε επεξεργασία γι’
αυτά τα θέματα, το «όχι» του ΠΑΣΟΚ αυτο
μάτως εγγραφόταν ως ακραία μεν, αλλά αν
τιπολιτευτικής τάξεως αντίθεση στην πολιτι
κή της «Ν Δ ».
Διότι το «όχι» θα είχε πραγματικό νόημα
αν συνοδευόταν από την επίμονη καθημερινή
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προπαρασκευή των προϋποθέσεων για μια
πραγματικά αυτοδύναμη και ανεξάρτητη πο
ρεία της χώρας, πράγμα που το ΠΑΣΟΚ απέ
φυγε συστηματικά, γιατί βέβαια μια τέτοια
πορεία προϋπέθετε μια διαφορετική στρατη
γική εξουσίας. Και ο κ. Παπανδρέου έγκαιρα
προσανατολίστηκε σε μια προοπτική ανόδου
στην εξουσία όχι μόνο με κοινοβουλευτικούς
όρους αλλά και με τις δεσμεύσεις μιας εκλο
γικής τακτικής, δηλαδή την υποβάθμιση και
λείανση όλων των αντιθέσεων, το «τσουβάλιασμα» των προβλημάτων σε γενικότητες,
την αναγόρευση της «πολιτικής βούλησης»
σε μαγική προϋπόθεση κάθε λύσης, που θα
έλθει ως αυτονόητο αποτέλεσμα των εκδη
λώσεων αυτής της «βούλησης».
Έτσι, ήταν πολύ φυσική η πλαγιολίσθηση
του ΠΑΣΟΚ σε ανανεωμένες εκδοχές του «ό 
χι» που μετά από πολλές ενδιάμεσες «φόρ
μουλες», μοιάζει να παγιοποιήθηκε προς το
παρόν στο σχήμα: «ειδική σχέση-μνημόνιο».
Προς το παρόν —και επιμένουμε σ ’ αυτό
το «παρόν» οι αντιφάσεις του ΠΑΣΟΚ δεν
φαίνεται να έχουν ιδιαίτερο κόστος μιας και
ανταποκρίνονται στην κυρίαρχη ιδεολογική
«σταθερά» του νεοελληνικού μεταπρατισμού: η όλη στάση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να
συμπυκνωθεί στο «παζάρι με καλύτερους ό
ρους».
Από την άλλη μεριά βέβαια, η στάση του
ΠΑΣΟΚ δεν εμφανίζεται με τέτοιο τρόπο συ
νολικά. Αν προσέξει κανείς όχι το σύνολο
των σχετικών δηλώσεων (ιδίως οι δηλώσεις
του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία
στις τελικές του επιλογές) αλλά το σύνολο
των πρακτικών του θα παρατηρήσει ότι το
ΠΑΣΟΚ δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα
μείνει ή όχι στην ΕΟΚ (—και εδώ τα πράγμα
τα γίνονται όντως πιο σοβαρά). Σε ένα πρώ
το επίπεδο αυτό μοιάζει να ολοκληρώνει τη
λογική του «παζαριού» ότι δηλαδή κρατάς
ως τελευταίο χαρτί την απειλή της αποχώρη
σης, άσχετα αν δεν προτίθεσαι να αποχωρή
σεις πραγματικά ποτέ. Ο συλλογισμός αυτός
όμως, χάνει μεγάλο τμήμα της πειστικότητάς του από δυο άλλες συναρτημένες παρα
τηρήσεις: πρώτον ότι για την ΕΟΚ είναι πα
ραπάνω από αδιάφορο αν θα μείνει ή θα φύγει
η Ελλάδα με τα παζάρια της, την ώρα που Ι
σπανία και Πορτογαλία κουρταλούν τις θύρες της -και- δεύτερον: ότι δεν πρόκειται α
πλώς περί ελιγμού των λόγων αλλά και περί
πρακτικής. Συγκεκριμένα η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ συμπεριφέρεται σαν να μην είμαστε
καν στην ΕΟΚ, σε μια,σειρά κρίσιμα θέματα
με αποκορύφωμα το «πενταετές».
Πράγματι ο οικονομικός σχεδιασμός της

κυβέρνησης δεν περιλαμβάνει την παράμε
τρο της ΕΟΚ ούτε στο τελικό σχέδιο του
«πενταετούς». Ό π ω ς επίσης είναι γνωστό
πως ούτε η ελληνική διοίκηση προσαρμόζε
ται στις «οδηγίες» της ΕΟΚ, ούτε ο επιμέρους σχεδιασμός οποιουδήποτε τομέα της
κυβερνητικής πολιτικής συμπεριλαμβάνει το
στοιχείο της συμπόρευσης με το κοινοτικό
δεδομένο.
Οι ελάχιστοι κρατικοί φορείς που συναλάσσονται με την ΕΟΚ δρουν απόλυτα «ελ
ληνικά» δηλαδή προσανατολίζονται στο
«άρμεγμα» της ΕΟΚ εκεί που κάνει παροχές,
αντιλαμβανόμενοι την Κοινότητα ως ένα εί
δος ευρωπαϊκού ταμείου που χρηματοδοτεί
με ευνοϊκούς όρους.
Αυτός είναι ίσως ο κύριος λόγος που εξηγεί
το κατά τα άλλα τεράστιο σφάλμα ενός έμ
πειρου πολιτικού όπως ο κ. Καραμανλής, με :
το «διάγγελμά» του. Αυτό το απελπισμένο !
«ψηφίστε ΕΟΚ» του Ανώτατου Αρχοντα εί- j
ναι αποτέλεσμα της αγωνίας του για τις επι
λογές του ΠΑΣΟΚ έναντι της ΕΟΚ, της «με- :
γάλης πράξης» της ζωής του...
■·
ί.ιναι λοιπόν το ΠΑΣΟΚ το «κρυφό προ- :
σωπείο της Μ όσχας», που θα μας βγάλει από i
τη Δύση και θα μας οδηγήσει σε τριτοκοσμι- >
κές περιπέτειες, όπως διατείνεται η Δεξιά;,
Ό χι βέβαια. Α ν το ΠΑΣΟΚ ήταν τέτοιο ·
πράγμα, δεν θα υπήρχε κανένας κίνδυνος ·
μιας και θα είχε συρρικνωθεί στα όρια του
ΚΚΕ.
Το πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι ;
αυτό που είναι, η τέλεια έκφραση δηλαδή της πολυεπίπεδης νεοελληνικής ασυναρτησίας.
Ο κ. Καραμανλής ανησυχεί για το θέμα της >
ΕΟΚ γιατί ξέρει καλά — καλύτερα από κάθε ;
άλλον— ότι η πολιτική του αυτή επιλογή συν- ;
τελέστηκε σε ένα κοινωνικό κενό. Σημαντι- ,
κές μερίδες του ελληνικού κεφαλαίου εχθρεύ
ονται την ένταξη στην ΕΟΚ και θα προτιμού: ι
σαν παράταση ενός —αδιέξοδου τελικά—^
προστατευτισμού. Οι εφοπλιστές «ψάχνουν»
την ΕΟΚ με επιφυλάξεις —άλλωστε δεν πολυαισθάνονται «εθνική» ναυτηλία. Οι «μικρομεσαίοι» έχουν απειραριθμία αντικρουόμενων συμφερόντων σε σχέση με την Κοινό
τητα, ενώ οι αγρότες ευημέρισαν και εκτός
Κοινότητας και είναι βέβαιοι ότι το ελληνικό
ντοβλέτι θα τους προστατεύει πάντα, «βρέξει
χιονίσει», μέσα ή έξω απ’ την ΕΟΚ. Οι εργά
τες μάλλον δεν προσδιορίζονται απ’ την έν
ταξη στην κοινότητα — κατ’ αποφασιστικό
τουλάχιστον λόγο— ενώ οι υπόλοιποι Ελλη
νες μέσα στο γενικό «αλλαλούμ» είτε εκχω
ρούνται στα κόμματά τους είτε προσδιορί
ζονται από λόγους μη γενικεύσιμους και όχι
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Για τον φ ορέα που έχει μέχρι τώ ρ α διασφαλίσει τα κοινωνικά του
ερείσματα και την πολιτική του επικυριαρχία σ τις τά ξεις τω ν πο
λιτών της σημερινής και δεδομένης κομμουνιστικής Αριστερός,
οι ευρω εκλογές α π οτέλεσαν ένα από τα προνομιακά πεδία εφαρ
μογής, αλλά και δοκιμασίας, τη ς συνολικής πολιτικής του για
συγκρότηση του «μπλοκ τω ν αντιμονοπωλιακών δυνάμεων». Σε
άμεση ρήξη με την αστική φιλοευρωπαϊκή φυσιογνωμία της ΝΔ,
αλλά και με εμφανή κριτική απέναντι στην μετεωριζομένη αντικοινοτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ εμφανίστηκε σε όλη την
προεκλογική περίοδο σαν ένας μείζων πολιτικός οργανισμός,
που προσπάθησε να μεταγράψει του ς ιστορικούς αντιιμπεριαλιστικούς του τίτλου ς σ τις αναγκαιότητες και τα ζητούμενα της
συγκεκριμένης πολιτικής στιγμής. Στο εγχείρημά του αυτό, επε
ξεργάστηκε ένα ν διαταξικό, π ολλές φορές, πολιτικό λόγο και κα
θιέρωσε ένα ευέλικτο και μοντέρνο τρόπο επικοινωνίας με τα α
κροατήριά του, προσπ αθώ ντας έτσι να συναιρέσει τις αντιλήψεις
του περί πρωτοπορίας, ταξικής πάλης, ταξικών'συμμαχιών κτλ.,
με το αίτημα μιας ευρύτερης π ολιτικ ή ς ηγεμονίας σε π ερισσότε
ρο βραχυπρόθεσμη βάση και με εθνικές - λαϊκές αναφορές.
Ωστόσο, αυτά τα νέα δείγματα πολιτικής συμπεριφοράς στο
παραδοσιακό και ιστοριοκρατούμενο ιδεολογικό ήθος του ΚΚΕ
δεν αναδείχτηκαν φ έτο ς για πρώτη φορά. Ή δη από τα τέλη της
δεκαετίας του ’ 70, με το «ξεκαθάρισμα τω ν λογαριασμών» με το
ΚΚΕ εσ., σε επίπεδο κοινωνικής βάσης, το κόμμα αυτό έδ ειξε εμφανώς την ανάγκη του να μην λειτουργεί απλώς σαν πολιτική ο
μάδα πίεσης, με εφεδρικό ή οριακά ρυθμιστικό ρόλο, αλλά να
διεκδικήσει, τό σ ο τη μακροπρόθεσμη πολιτική ανασυγκρότηση
των ιστορικών του πυρήνων, όσο και την εμπέδωσή του στη συ
νείδηση τω ν ν έω ν ριζοσπαστικών κοινωνικών στρωμάτων.
Στις εκ λογές του 1981, αυτή η προσπάθεια τελεσφ όρη σε σε γ ε 
νικές γραμμές — αν ληφθεί υπόψη και το γενικότερο διπολικό κλί
μα— δεδομένου ότι το σύνθημα του 17% είχε σαν αποτέλεσμα,
μεταξύ άλλων, τη συγκράτηση τω ν διαρροών του προς την κατακλυστική πολυσυλλεκτικότητα του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα στις άγονες
περιοχές, όπου σημείωσε και σημαντική αύξηση τω ν ψήφων του,
πράγμα το οποίο του π ρόσθεσε και κάποια π οσοστά σ το συνολι
κό μέγεθος της εκλογικής του δύναμης.
Οι φ ετεινές εκ λ ο γές τη ς 17ης Ιουνίου για την εκλογή τω ν ελλήνων ευρω βουλευτώ ν, δεν φαίνεται πως θα τροποποιήσουν ση
μαντικά αυτά τα ποσοστά. Εξάλλου, ηγετικά στελέχη του κόμμα
τος δεν προσδοκούν αύξηση τη ς επιρροής του, που την τοποθε
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πάντα εκλογικευμένους.
Με λίγα λόγια, επειδή ακριβώς η Ελλάδα
δεν έχει τοποθετηθεί κοινωνικά σε σχέση με
την Κοινότητα, εξακολουθεί να προσδιορίζε
ται από τις συνήθειές της, τις εν γένει περιβάλλουσες αυτήν δομές της τα ιδεολογήματά
της και τις πολιτικές τριβές περί το θέμα.
Αν για οποιουσδήποτε λόγους ο κ. Παπανδρέου, αποφάσιζε να «γυρίσει το φύλλο» και
να καταγγείλει την Κοινότητα ότι δεν αποδέ
χεται και δεν προστατεύει τα ελληνικά συμ
φέροντα, ένα δημοψήφισμα με το κατάλληλο
«κλίμα» είναι το πιο πιθανό ότι θα έδινε στο
«όχι» —πια— πλειοψηφία...
Ακριβώς γιατί και το Ν ΑΙ και το ΟΧΙ στην

τούν στα επίπεδα μεταξύ του 10,9% τω ν εθνικών εκλογών του ’81
και του 12,8% τω ν ευρωεκλογών του ίδιου χρόνου. Αυτή η άποψη
ενισχύεται και από το πρόσωπο που παρουσίασε το ΚΚΕ σε όλη
την προεκλογική περίοδο* μπορεί μεν να διεκδίκησε τη συνέπεια
και την εμμονή στην υπεράσπιση της ανεξαρτησίας και τω ν λαϊ
κών συμφερόντων, αλλά η κριτική του προς το ΠΑΣΟΚ δεν θέλη
σε να ξεπεράσει τους κανόνες και τη δεοντολογία που υπαγορεύ
ει η επιλογή του της κριτικής υποστήριξης στη σημερινή κυβέρ
νηση: με κύρια αιχμή την Δεξιά, ο Χαρίλαος Φλωράκης κινήθηκε
στους λόγους του σε ένα λεπτό νήμα ισορροπίας, που το ένα ά
κρο του στη ριζόταν στην ανάγκη ιδεολογικής κάλυψης της σημε
ρινής οργανικής δύναμης και εκπροσώπησης του κεκτημένου ι
στορικού αντικρύσματος του κόμματός του, και το άλλο άκρο του
στην ακανθώδη και «επί του συγκεκριμένου» πολιτική τακτική α
πέναντι στην κυβέρνηση της «Α λλαγής», που συνεπάγεται, ενδε
χόμενα, χρέωση αλλότριων ευθυνών, και υποθήκευση μιας εμφατικά διακηρυσσόμενης καθαρότητας. Επάνω σε αυτό το λεπτό νή
μα, εξάλλου, επιχειρήθηκε, και από το ΚΚΕ επίσης, η μετατροπή
της ευρωπαϊκής διάστασης αυτών τω ν εκλογών σε παρελκόμενη
συντεταγμένη της εσωτερικής συγκυρίας. Και το ΚΚΕ πέτυχε αυ
τή η μετατροπή, να μην παρεκκλίνει σε νεοδημοκρατικού ύφους
κριτική προς το ΠΑΣΟΚ — πράγμα που παλαιότερα το είχε εισπράξει από την κυβέρνηση ω ς συμπόρευση με τη Δεξιά.
Γ ια τη μετεκλογική περίοδο, αυτή η λεπτή ισορροπία του ΚΚΕ,
και η προσδοκώμενη συμπερίληψή του στις «δυνάμεις της Αλλα
γής», είτε σε τυπικό είτε σε άτυπο, επίπεδο, θα μπορέσει να φέρει
κάποια θετικά αποκρυσταλλώματα, αν συνοδευτεί από τη διατή
ρηση της εκλογικής του δύναμης (ας σημειωθεί εδώ ότι δεν επι
διώκεται πλέον κάτι ανάλογο με το 17%, για λόγους που έχουν
σίγουρα σχέση και με το σύστημα της απλής αναλογικής) και από
τη συγκράτηση της Δ εξιά ς σε χαμηλά, αναλογικά, επίπεδα επιρ
ροής. Θα είναι δύο όροι που θα επαυξήσουν την διαπραγματευτι
κή ισχύ τω ν πολιτικών του κόμματος, τόσο απέναντι στην κυβέρ
νηση, όσο και απέναντι στα στελέχη του εκείνα που προωθούν
μία προβληματική άμεσης αντιπαράθεσης με τον επαμφοτερίζον
τα χαρακτήρα της «Αλλαγής». Θα είναι όμως και δύο όροι επίσης
που θα επιτρέψουν σ το ΚΚΕ να προσδιορίσει σαφέστερα και με
μεγαλύτερη συνάφεια το πολιτικό στίγμ α και την ιδιαίτερη ιδεο
λογική τα υτότητά του στο ρευστό και αφοπλιστικό παιχνίδι, που
επικαθορίζει στις προσδοκίες και την κοινωνική συνείδηση τω ν
λαϊκών στρωμ άτων η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης.
□

Κοινότητα δεν εδραιώνονται στη συνάφεια
κάποιων κοινωνικών συμφερόντων στην ευ
ρωπαϊκή τους συνεκδοχή αλλά αποτελούν έ
να ρευστό κλίμα περί μια διαπραγμάτευση
που δεν μοιάζει να προκύπτει ή να θίγει καθό
λου τους υλικούς όρους:ηςκοινωνικής ζωής.
Ο κ. Παπανδρέου λοιπόν δεν συντηρεί τυ
χαία το εκκρεμές κλίμα γύρω από το θέμα
της παραμονής ή της αποχώρησης από την
Κοινότητα. Από μια σκοπιά ο κ. Παπανδρέ
ου είναι ο μόνος που συντηρεί το θέμα της
Κοινότητας ως προς το συμφέρον της έντα
ξης. Διότι είτε η άκριτη αποδοχή της Κοινό
τητας από τη «Ν Δ », είτε η προοπτική της α
ποδοχής της Κοινότητας εν όψει μιας μεταλ

λαγής της (π.χ. Ευρώπη των εργαζομένων),
δεν λύνει το πρόβλημα του «τώ ρα », δηλαδή
πως συνυπάρχουμε η συγκεκριμένη σημερινή
Ελλάδα με τη συγκεκριμένη σημερινή Κοινό
τητα.
Απ’ αυτή την πλευρά η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ
στο καθαρά «ευρωπαϊκό» επίπεδο είναι η πιο
αποτελεσματική, μιας και βαραίνει το δια
πραγματευτικό χαρτί και εξαντλεί κάθε όριο
ευνοϊκότερων χειρισμών.
Είναι τελικά όμως το θέμα της Κοινότητας
θέμα διαπραγμάτευσης και μόνο; Να το ανα
πάντητο ερώτημα, που το ΠΑΣΟΚ που απεχθάνεται τα ΝΑΙ και ΟΧΙ, κάποτε θα πρέπει
να τοποθετηθεί με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ... □
29

Η αβερωφική
άποψη
για την Ευρώπη
του Ά κ η Κοσώνα

ΤΟ ΚΟΜΜΑ - εκφραστής της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην
Ελλάδα υπήρξε η Νέα
Δημοκρατία. Η ιδέα της Ευρώπης,'
της ένωσης τω ν λαών ανήκει στον
ιδρυτή της ΝΔ,η πολιτική πρακτική
της συνολικής αναμέτρησης με
το ΠΑΣΟΚ ανήκει στον Ευάγγελο
Αβέρωφ. Είχε κανείς την εντύπωση
ότι η μάχη τω ν δύο μεγάλων
κομμάτων θα ήταν η διαπάλη ιδεών
και προγραμμάτων για την ΕΟΚ;
Μάλλον όχι. Τη θεσμοποίηση
όμως της αναμέτρησης «εφ ’ όλης της
ύλης» την επεδίωξε ο κ. Αβέρωφ· την
αποδέχτηκε το κόμμα του κ. Παπανδρέου και η αντιπαράθεση για «την
Ευρώπη τω ν λαών» μεταβλήθηκε
σε αγώνα φθοράς
των αντιπάλων.
Οι αφίσες της ΝΔ
(επιτυχημένες ή όχι)
έχουν τόση σχέση με
την Κοινότητα, όση και
ο Μπεκενμπάουερ με τη φιλοσοφία, το πολιτικό κλίμα που αγωνί
στηκε να διαμορφώσει ο κ. Αβέρωφ φέρνει μοιραία σε θέση μά
χης τους οπαδούς της ΝΔ με αυτούς του ΠΑΣΟΚ.
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ φυσικά, δεν είναι άμοιρο ευθυνών για τον πολι
τικό χουλιγκανισμό που επικρατεί — η λειτουργία του όμως σαν
κόμματος με λαϊκή βάση του επέβαλε (με τη συγκεκριμένη λογική
που κυριαρχεί) να πάρει μέρος στις οδομαχίες και να τροφ οδοτή
σει οκτάστηλα «αίματος». Φαίνεται ότι ο κ. Αβέρωφ (εμπνευστής
και δημιουργός αυτού του κλίματος) εκτιμά πως η Ευρώπη και η υ
περάσπισή της δεν αποτελούν πόλους έλξης τω ν ψηφοφόρων και
πως είναι προτιμότερο να τραβάει το ΠΑΣΟΚ σ ’ ένα παιγνίδι «αί
ματος και αμαρτίας».
Η ΒΑΡΙΑ ευθύνη της ΝΔ για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ,
γίνεται ακόμη βαρύτερη στο βαθμό που το κόμμα αυτό δεν έχει
καμιά διάθεση όχι μόνο να ενημερώσει το λαό για την Ευρωπαϊκή
υπόθεση, αλλά τραβά έναν δρόμο τελείω ς διαφορετικό απ’ εκεί
νον που χάραξε ο ιδρυτής του και που ακολουθούν τα ομόλογά
του στις χώρες της Κοινότητας. Οι εκφραστές τω ν οραμάτων του
σημερινού προέδρου της Δημοκρατίας μπορεί να επικρατήσουν
τελικά στο κόμμα, οι σημερινές όμως συνθήκες τους θέτουν σε
κατάσταση αναμονής και τους αναγκάζουν να παρακολουθούν τη
δραματική πορεία της ΝΔ μέσω Αβέρωφ. Στα 75 περίπου χρόνια
του ο εκ Μετσόβου ηγέτης γνω ρίζει καλά ότι δεν πρόκειται να έ 
χει άλλες αρχηγικές ευκαιρίες κι αυτό το εκμεταλλεύεται με αρ
κετή τέχνη —έχοντας υπόψη του το φόβο του κ. Καραμανλή, αλ
λά και τω ν φιλελεύθερων στελεχώ ν της Νέας Δημοκρατίας «μή
πως διαλυθεί το κόμμα».
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ΣΕ ΚΑΜΙΑ περίπτωση ο Κων. Καραμανλής δεν θα επέλεγε την
συνθηματολογία και πρακτική Αβέρωφ, δεν θ’ ασκούσε ποτέ μ’
αυτό τον τρόπο προεκλογική εκστρατεία. Ο σημερινός αρχηγός
της ΝΔ μοιάζει να παίρνει την εκδίκησή του, ύστερα απ’ τις παρα
χω ρήσεις του Ευρωψηφοδελτίου, γιατί μπορεί να «έβαλε» σε κα
λές θέσεις τους π ρεσβ ευ τές τη ς Καραμανλικής άποψης — κάνει
όμως ό,τι περνάει απ’ το χέρι του για να το υ ς εκθέσει ή να τους
φέρει σε αμηχανία. Ο κ. Α βέρω φ μιλά για επιλογή του λαού ανά
μεσα στη δημοκρατία και το ν ολοκληρωτισμό, βάζει το λαό να
διαλέξει τι προτιμά — οι βουλευτές του ηγούνται διαδηλώσεων,
εισβάλλουν σ ε ‘ αστυνομικές κλούβες κι ελευθερώνουν συλληφ θέντες ΟΝΝΕΔίτες. Για πρώτη φορά η Δ εξιά καλεί το λαό να παλαίψει «ενά ντια στη ν αστυνομοκρατία» οι κ. Παπαδόγγονας και
Τ ζιτζικ ώ στα ς αναδεικνύονται σ ε αμφισβητίες του ρόλου των αρ
χώ ν· τω ν αρχών που η παράταξή του ς καθόρισε εδώ και τόσα
χρόνια τη μορφή και λειτουργία.
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ τη ς ηπιότητας και τη ς έρευνας έχουν υποτα
χθεί θ έλοντα ς και μη σ τα «οράμ ατα» του κ. Αβέρωφ, ο οποίος δεν
διστά ζει να διακηρύσσει την αναγκαιότητα «διαφυλάξεως της
σωματικής μας ακεραιότητος» μιλώντας σ το υ ς και για τους οπα
δούς του κόμματός του. Η μεγάλη απούσα από τις Ευρωεκλογές
είναι η Ευρώπη — ά λ λ ω σ τε είναι και πρακτικά αδύνατο να έχει ο
ποιαδήποτε σχέση με αυ τές τις συνθήκες. Ο κ. Αβέρωφ κατόρθω
σε να παραμείνει στη ν ηγεσία τη ς Ν Δ κι αυτό είναι ήττα για το ί
διο το κόμμα.
ΕΝΑ ΒΗΜΑ μπρος, δύο βήματα πίσω — η πορεία της ΝΔ, τι θα
πρέπει να συμβεί ακόμη για να γίνει αντιληπτό από τους ανθρώ
πους αυτού του κόμματος ότι ο Ευ. Α βέρωφ κάνει ότι μπορεί για
να δικαιώσει το ν κ. Παπανδρέου ότα ν εκείνος μιλάει για «πισωγυρίσματα» και αναβίωση της ΕΡΕ; Η μόνιμη δικαιολογία (κι όχι χω
ρίς βάση πολλές φορές) είναι πω ς οι παρούσες συνθήκες δεν ευ
νοούν την εσωκομματική αναμέτρηση και θα πρέπει ότι συμβεί να
γίνει σε περίοδο που οι π ερισσότεροι μέσα σ το κόμμα να έχουν
συνειδητοποιήσει την επιτακτική ανάγκη αλλαγής μορφής και πε
ριεχομένου. Και βέβαια, το αποτέλεσμα της λογικής-τακτικής αυ
τής, είναι η πολιτική μακροημέρευση του κ. Αβέρω φ και ο καθορι
σμός της ΝΔ σαν ρεβανσιστικού και ψυχροπολεμικού κόμματος.
ΠΟΙΑ ΘΑ είναι τα πολιτικά συμπεράσματα από αυτές τις εκλο
γές; Αν η ΝΔ νικήσει το ΠΑΣΟΚ στην «ε φ ’ όλης της ύλης» αναμέ
τρηση, οι εκφ ραστές της γραμμής Καραμανλή-Ράλλη θα πρέπει
να χαίρονται ή να λυπούνται; Θα έχει γι’ αυτούς αντίκρυσμα η νί
κη την οποία προφανώς θα καρπωθεί ο κ. Αβέρωφ; Και τελικά, τι
σχέση θα έχει αυτή η νίκη, με τη «μεγάλη αστική Ευρωπαϊκή φιλε
λεύθερη παράταξη» που οραματίστηκε ο σημερινός πρόεδρος
της Δημοκρατίας; Σίγουρα, σ ’ αυτά τα ερωτήματα θα υπάρχουν κι
οι α νάλογες απαντήσεις — μόνο που οφείλουν να προσδιορίσουν
την ουσία για την περίεργη πορεία του κόμματος. Εκτός αν ο κ. Α
βέρωφ π ροορίζεται ό ν τω ς για «ευρωπαϊκή θητεία» και η τοποθέ
τησή του στην κορυφή της λίστας σηματοδοτεί και τη σταδιακή α
ποχώρησή του από το μέλλον του «μεγάλου αστικού κόμματος»...
ύ 

Στις ευρωεκλογές οι συσχετισμοί κρίνονται
μεσ9 στην Αριστερά

του Δημήτρη Ψυχογιού
Οι περί «απαλλαγής» ψευδαισθήσεις του κ.
Αβέρωφ δεν είχαν μόνο ως αποτέλεσμα να ο
ξύνουν τον πολιτικό ανταγωνισμό και να ω 
θήσουν προς τον αντίθετο από τον επιδιωκόμενο από τον αρχηγό της Ν Δ στόχο. Ως πα
ρενέργεια από την πλευρά της Ν Δ, ως επι
δίωξη από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ έφεραν,
επιπροσθέτως, σύγχυση στους κόλπους της
Αριστεράς σχετικά με τα προβλήματα που έ
χει, άμεσα, μπροστά της.
Η νίκη του ΠΑΣΟΚ και σ ’ αυτές τις εκλο
γές κρίθηκε ήδη απ’ αυτό που ο πρώην γεφυ
ροποιός παραγνώρισε: πως ο λαός δεν ξεχνά
τι σημαίνει Δεξιά. Θα πρέπει πια να έχει πεισθεί και ο ίδιος πως στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ
όχι μόνο δεν θα χάσει, αλλά μάλλον θα κερ
δίσει ψήφους από τη Ν Δ. Ό χι γιατί λύθηκαν
τα χρόνια προβλήματα τω ν αγροτών αλλά
γιατί όσοι έκαναν το ’81 το άλμα από τη Ν Δ
προς το ΠΑΣΟΚ, διαβλέποντας τη νίκη του,
δεν πείσθηκαν ότι τώρα κυνδυνεύει να χάσει
την εξουσία, ώ στε ν’ αποτολμήσουν την αντί
στροφη πορεία. Επιπλέον, η ΕΠΕΝ φαίνεται
ικανή να ροκανίσει κάποιους πόντους από τη
ΝΔ, χάρη στην αίγλη, που διατηρεί ο πρώην
δικτάτορας σε μικρή μερίδα των αγροτών
γιατί κάποτε πέρασε σφουγγάρι στα χρέη
τους. Και κινδυνεύει μ’ αυτόν τον τμυπυ ΐ|
ΝΔ να χάσει και τα οριακά κέρδη που ήλπιζε
να έχει από δυσαρεστημένα αστικά μεσοστρώματα.
Γιατί, το μόνο που θα μπορούσε να ελπίζει
ως άμεσο κέρδος η Ν Δ σ ’ αυτές τις εκλογές
ήταν το 2,5 % που το 1981 ψήφισε ΠΑΣΟΚ
στις εθνικές εκλογές και κεντρώο, κυρίως,
κόμμα στις ευρωεκλογές (ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και
Εσωτερικό στις εθνικές εκλογές πήραν
60,2% και στο ευρωκοινοβούλιο 57,8%. Λεί
πει λοιπόν ένα 2,5% που πήγε σε κόμματα
του κέντρου ή της άκρας αριστεράς). Μόνο
«μαζεύοντας» αυτό το ποσοστό, τους χουντι
κούς και όσους δικούς της διέρρευσαν προς
το Κέντρο θα μπορούσε η Ν Δ να ξεπεράσει
κάπως το 35,8% τω ν εθνικών εκλογών. Ό 
μως, ο κ. Αβέρωφ και δεν θα μαζέψει όλους
αυτούς τους «κεντρώους» και θα χάσει προς
την πλευρά των χουντικών. Θ’ αποπεμφθεί
λοιπόν από την ηγεσία της Ν Δ γιατί, το πολύ,
θα καταφέρει να ξαναμετρήσει τα κουκιά του
’81. Θύμα των φιλοδοξιών του, ας παραμείνει
με τη γλυκειά νοσταλγία της νιότης του, της
δεκαετίας του ’50, στην οποία θέλησε να μας
επαναφέρει.
Αυτό που παιζόταν —και παίζεται— στις
μεθαυριανές εκλογές δεν είναι οι φρούδες ελ
πίδες του κ. Αβέρωφ πως με τη «δύναμη» θα
ξαναπάρει κόσμο από το ΠΑΣΟΚ και μάλι
στα όσους διπλοψήφισαν ΠΑΣΟΚ ή ψήφισαν
ΠΑΣΟΚ και ένα από τα δύο ΚΚ: παίζεται ο

συσχετισμός δυνάμεων ανάμεσα στις τρεις
δυνάμεις της «ευρωκοινοβουλευτικής Αριστεράς», το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, το ΚΚΕ Εσω
τερικού. Γιατί μπορεί ο λαός να μην ξεχνά τι
σημαίνει δεξιά αλλά αυτό μάλλον δεν του αρ
κεί. Κυβερνά 32 μήνες τώρα το ΠΑΣΟΚ (απ’
αυτούς τους 24 με ανύπαρκτη αντιπολίτευση
λόγω της σύγχυσης στη Ν Δ ) κι ελάχιστα έ
κανε όχι μόνο σε σχέση με αυτά που υποσχό
ταν αλλά και σε σχέση μ’ αυτά που μπορούσε
να κάνει. Ο κ. Παπανδρέου κι οι επιτελείς
του γνώριζαν πολύ καλά πως αν δεν έμπαινε
στους ψηφοφόρους το δίλημμα «εμείς ή η Δ ε
ξιά», οι μετακινήσεις προς τα δύο άλλα αρι
στερά κόμματα θα ήσαν ίσως ευρύτερες απ’
αυτές του ’81, που κόστισαν στο ΠΑΣΟΚ
5,5% (μαζί με τα 2,5% που προαναφέραμε το
ΠΑΣΟΚ έχασε, σε σχέση με τις εθνικές εκλοήφς, 8%). Η Δεξιά ξανά θα βρισκόταν με το
Vs του εκλογικού σώματος· οι σχέσεις μέσα
στην Αριστερά θα είχαν αλλάξει.
Μπρος στο φάσμα του γεφυροποιού κα
λούμαστε λοιπόν να ξεχάσουμε το άρθρο 4,
το κάζο του «Πάνθηρα», τη δημόσια διαφω
νία με τον Κυπριανού, τον ετεροχρονισμό της
Α ΤΑ , τις εκπαραθυρώσεις υπουργών, τις μο
νοκομματικές ΕΡΤ, την αλλαζονία της εξου
σίας, τον κ. Κουτσόγιωργα, την ΠΥΡΚΑΛ,
την ηθική και πολιτική εκτέλεση του Α. Χριστοδουλίδη, το ΕΣΥ που καρκινοβατεί, τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων που βολοδέρ
νει, τις αγαθές σχέσεις με το Γιαρουζέλσκι,
τα σκάνδαλα του κ. Πόπωτα, κτλ., κτλ.
Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να πάμε
ξανά στις κάλπες να ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ
—ξεχνώντας όσα μεσολάβησαν από το ’81
ως σήμερα και ενθυμούμενοι μόνο όσα προηγήθηκαν.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως στα
χρόνια που έχουμε μπροστά μας το ΠΑΣΟΚ
θ’ αποτελεί την ηγεμονική πολιτική δύναμη
στη χώρα — και κατά συνέπεια και στα πλαί
σια της Αριστεράς. Ό σοι φοβούνται την επά
νοδο της Δεξιάς —και μάλιστα με το χειρό
τερο δυνατό πρόσωπο— δεν έχουν ίσως συ
νειδητοποιήσει τις βαθιές αλλαγές στις νοο
τροπίες και τις συνειδήσεις που έχει επιφέρει
η δεκαετία του ’70. Δεν αποτελεί ρητορικό
σχήμα η συχνά επαναλαμβανόμενη άποψη
του Ανδρέα Παπανδρέου πως η Δεξιά, με τη
σημερινή της μορφή, δεν πρόκειται να ξαναδεί εξουσία. Η Δεξιά που νοσταλγεί τον χω
ροφύλακα, το εμφυλιοπολεμικό κλίμα, την υ
ποταγή στα κελεύσματα της Αμερικής —όλα
όσα Ευαγγελίζεται ο κ. Αβέρωφ— δεν φθάνει
σήμερα το 33% που πήρε η «βασιλευομένη»
στο δημοψήφισμα κι ολοένα μειώνεται. Μέ
χρι ν’ αλλάξει πρόσωπο, όπως απαιτούν οι
«ανανεωτικοί», και να διεκδικήσει την εξου

σία, έχει πολύ δρόμο να διανύσει και πολλές
διασπάσεις ν’ αντιμετωπίσει η ΝΔ.
Με την Αριστερά λοιπόν τι γίνεται; Πώς θα
ρυθμιστούν οι συσχετισμοί στο εσωτερικό
της; Θ’ αποδεχθούμε την αδιαμφισβήτητη υ
περοχή του ΠΑΣΟΚ, υποκύπτοντας στο ανυ
πόστατο δίλημμα «Αντρέας ή Αβέρωφ» που
εφευρέθηκε ακριβώς για να μείνει το ΠΑΣΟΚ
ανεξέλεγκτο στην εξουσία; Ή , μήπως, πι
στεύουμε πως το ΚΚΕ μπορεί ν’ αποτελέσει
το αντίπαλο στο ΠΑΣΟΚ δέος, αυτό που θα
ωθήσει σε μια άλλη σύλληψη και πραγμάτω
ση της αλλαγής; Αν κάποια ώθηση δώσει το
ΚΚΕ, θα είναι σίγουρα προς ανεπιθύμητες
κατευθύνσεις. Ο ομφάλιος λώρος που το συν
δέει με τη Σοβιετική Ένωση δεν έχει κοπεί.
Κι αυτό δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε
και γιατί ο υπαρκτός σοσιαλισμός κάθε άλλο
παρά μοντέλο προς μίμησιν αποτελεί και για
τί τούτη την εποχή κρίνονται ζωτικά για την
επιβίωση του λαού μας θέματα (Κύπρος, νη
σιά, Αιγαίο) που καθιστούν επικίνδυνα τα
κόμματα που έχουν ετερόφωτη πολιτική.
Αν θέλουμε ν’ αλλάξει η πορεία της Αρι
στερός στον τόπο μας, δεν μένει παρά να ενισχύσουμε το Εσωτερικό. Ο γράφων δεν είναι
κομματικό μέλος κι έχει πλειστάκις ξιφουλ
κήσει εναντίον του (όπως κι άλλες φορές το
έχει υποστηρίξει) μέσα από τις στήλες του
Αντί, των Αντιθέσεων, της Σοσιαλιστικής
Πορείας, —επώνυμα ή ψευδώνυμα. Έχει ζήσει τη μοναξιά της αριστερίστικης ομάδας,
την αγωνία της ήττας, τις ψυχοφθόρες και
ζημιωτικές διαδικασίες των διασπάσεων, τις
προσπάθειες συνεργασίας διαφόρων φορέων,
τα αδιέξοδα της «επαναστατικής» αντίλη
ψης, την αδυναμία δημιουργίας σχημάτων εκ
του μηδενός —κι όλα αυτά τον κάνουν ν’ α
ναγνωρίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης και ε
νίσχυσης του Εσωτερικού. Παρ’ όλο που α
ναγνωρίζει το ήθος, την αγωνιστική συνέπεια
και την ορθότητα των τωρινών βασικών πο
λιτικών επιλογών αυτού του κόμματος, θα ή
θελε ταυτόχρονα να είναι κάτι άλλο— κυ
ρίως, ν’ απαλλαγεί από το πλέγμα των δύο Κ
του τίτλου του. Και με τη γνωστή διαδικασία,
που ο συγγενέστερος γίνεται ο πλέον αδυσώ
πητος εχθρός, θα μπορούσε στη συνέχεια να
φορτώσει το Εσωτερικό μ’ όλα τα κακά της

γης.
Όμως το πρόβλημα τούτη τη στιγμή δεν
είναι να λύσουμε τις διαφορές μας με το Εσω
τερικό —γιατί δεν λύνονται άμεσα' ούτε να
λύσουμε τις διαφορές μας με τη Ν Δ — γιατί
αυτές είναι ήδη λυμένες. Το πρόβλημα είναι
να δημιουργήσουμε νέες ισορροπίες στα
πλαίσια της Αριστεράς. Κι αυτές περνάνε μέ
σα από την επιβίωση και ενίσχυση του ΚΚΕ
Εσωτερικού.
□
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Οι δυο Ελλάδες
Το αίτημα της «ελληνικότητας» σε συνδυασμό άλλοτε με τα στενά γεωγραφικά όρια του ελληνικού
κράτους και άλλοτε με την ευρύτερη διάσταση του ελληνισμού έχει απασχολήσει τους
διανοουμένους και τους πολιτικούς πριν ακόμη από την επανάσταση του 21.
Η εθνική αφύπνιση του υπόδουλου ελληνισμού έθεσε από την αρχή το πρόβλημα της ταυτότητας
ενός έθνους που συντηρούσε τη «μνήμη» του παρελθόντος, ενώ εισέπραττε τον θαυμασμό για τους
μακρινούς προγόνους και την ταπείνωση για τη σύγχρονη ζωή του.
A υτός ο ιδεολογικός δυϊσμός μοιάζει να είναι σύμφυτος με την ίδια την ύπαρξη των Νεοελλήνων.
Τα κείμενα που επιλέξαμε διαγράφουν μία πορεία ιδεολογικών αναζητήσεων και αποπειρώνται
αποσαφηνίσεις. Ως μία συνολική εικόνα δηλώνουν την πολυσημία του φαινομένου. Φανερώνουν
επίσης, την αγωνία των πνευματικών ανθρώπων αυτού του τόπου για την Ελλάδα: «το οικείον» σε
σχέση με το «αλλότριον», το παρελθόν σε σχέση με το παρόν και το μέλλον. Αναλύουν
περισσότερο παρά συνθέτουν το εθνικό είναι.
Α \ . ΚΟΡΑΗΣ

Δεν έφτασαν ακόμα οι
ευτυχισμένοι εκείνοι καιροί
(πατρίδα μου) που θα ’σαι
εφάμιλλη με την αρχαία Ελλάδα
και με τα σοφότερα έθνη της
Ευρώπης
Είναι αλήθεια, ότι δεν έφτασαν ακόμα οι ευ
τυχισμένοι εκείνοι καιροί (πατρίδα μου) που
θα σαι εφάμιλλη με την αρχαία Ελλάδα και με
τα σοφώτερα έθνη της Ευρώπης, αλλά ο τρό
πος με τον οποίο άρχισε, η θέρμη και η αντοχή
της φιλόσπονδης νεολαίας σου, ο ζήλος των
πλουσίων σου, όλα αυτά προμηνάνε πως δεν
θα είσαι για πάντα, όπως ήσουν πριν από μερι
κούς αιώνες. Μέσα στο νέο στάδιο που άνοιξε
μπροστά σου, έχεις προχωρήσει κιόλας τόσο
αρκετά, ώστε να είναι δύσκολο να γυρίσεις πί
σω.
Αδ. Κοραής, Υπόμνημα για τη σημερινή κατάσταση
του πολιτισμού στην Ελλάδα, 6 Ιανουάριου 1803.

A. ΡΗ1 ΟΠΟΥΑΟΣ
Εκάματε την Ελλάδα όχι κράτος
δυνάμενον να σώσει τον
ελληνισμόν, αλλά φαύλον καταγώγιον
Αλλ ' αν δεν ακουσθή η φωνή μου από τους
συγχρόνους, θα ακουσθή από το μέλλον, θα
είναι όμως αργά. Αλλ ’ έως ου φθάσει η νέα ε
κείνη εποχή, κλαίω εφ' υμάς και επί τα τέκνα
σας, ω στρατιωτικοί, οίτινες θα σύρετε τα ξί
φη σας οχι πλέον υπέρ τον Ελληνισμού, διότι
αυτός δεν θα υπάρχει αλλ' υπέρ των συμφε
ρόντων των ξενυιν’ κλαίω εφ' υμάς και επί τα
τέκνα σας, ω ναυτικοί, διότι θα χρησιμοποιή
σετε την θαλασσινήν υμών ικανότητα υπέρ
των ξέντυν ισχυρών, και Θ' αποτελήτε τα πλη
ρώματα των πλοίυη’ των, ως εις τον καιρόν
των Βενέτων' κλαίω επί σε, ω Ελληνικέ λαέ,
διότι θα ελθη ημέρα, καθ' ην αι νέαι γενεαί δεν
θα έχουν κανέν ιδανικόν, διότι ο Ελληνισμός
εξέλιπε και καμ’η ηικ\ιΓ·> σις δεν θα υπάρχη
ούτε εις την φιλολογίαν, ευτε εις την πολιτι
κ ή ν κ/.αιο) εφ' υμάς, ω γεωργοί, ω βιομήχα-
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νοι, ω έμποροι, διότι θα σας επιβάλλουν βα
ρείς δασμούς εις τα προϊόντα σας, διότι θα
σας στέλλουν τα ιδικά των βιομηχανήματα
και θα σας τα πωλούν ακριβά, διότι θα γίνετε
μεσίται και όχι έμποροι, έως ου καταντήση ο
Ελληνικός λαός είλως εργαζόμενος υπέρ των
ξένων, είτε ούτοι υπερισχύσωσιν εις την Μα
κεδονίαν είτε εις την Κωνσταντινούπολινδιό
τι είτε μετά σύγκρουσιν, είτε μετά συμβιβα
σμόν, η μεν Ρωσία θα καταλάβη την Κων
σταντινούπολή, η δε Αυστρία θα καταλάβη
την Μακεδονίαν.
Πριν ή έλθη η τρομερά αύτη στιγμή, ημείς
πρέπει να λάβωμεν όλα τα μέτρα τα ριζικά, δια
των οποίων ίσως προλάβωμεν τους τελευ
ταίους κινδύνους, οι οποίοι απειλούσι την Ελ
ληνικήν εθνικότητα. Σεις όλοι εκάματε την
Ελλάδα από πολλών ήδη ετών, όπως ο Δάντης είπε δια την Φλωρεντίαν, ότε αύτη ήρχισε
να παραλύη ενώ υπήρξε κέντρον μεγάλης και
ισχυρός πολιτείας, την εκάματε Non donna di
provincie ma pordello, ήγουν σεις εκάματε την
Ελλάδα όχι κράτος δυνάμενον να σώση τον
Ελληνισμόν, αλλά φαύλον καταγώγιον.
Α. Ρηγόπουλος, Περί του δόγματος των Εθνικοτή
των, Αγόρευση στη Βουλή το 1886.

Π KP. H A W O I I O Y \ο:
Κοινωνία, η οποία επέταξε την
φουστανέλα προχθές και εφόρεσεν
ευρωπαϊκά. Επήρε και εφόρεσεν
ό,τι έτυχε και ευρέθη ενδεδυμένη
αρλεκινικά
Ημείς οι Έλληνες, αγνοούμεν την Ελλάδα
και τον Έλληνα, περισσότερον κάθε Κίνας,
κάθε Κινέζου. Φανταζόμεθα τον εαυτόν μας
και τον τόπον μας, από τα γράμματα που μας
στέλλουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι μας α
γνοούν εντελέστατα. Και εις την ιδικήν μας υ π ν ο β α τ ι κ ή ν κατάστασιν και εις την ιδικήν μας παραφροσύνην, προστίθενται και αι
ευρωπαϊκοί εξωφρενικοί γνώμαι και σύμβου
λοί και μας αποτρελλαίνουν τελειωτικώς, χαπιόμεναι όπως χάπτεται η κάθε γνώμη του κά
θε Δίτεριχ ή Μίντεριχ, του οποίου του καπνί
ζει να μας φωτίση και μας συμβουλεύση και
μας βάλη νόμον εις το σπίτι μας και μας οδη
γήσει εις τον δρόμον μας, σαν να είμεθα εμείς
στραβοί και παραλυτικοί. Όλαι μας λοιπόν αι
ιδέαι, ο χωρισμός των Ιδανικών εις Αρχαϊ
σμόν και Κλεφτισμόν, όλη η παραφροσύνη
του γλωσσικού ζητήματος, η κάθε άγνοια και
η κάθε ξενομανία, η τελεία σύγχυσις και ανε
μοζάλη κάθε ιδέας και κάθε πράγματος, εκεί
έχει την αληθή πηγήν της.
Κοινωνία η οποία επέταξε την φουστανέλλα
προχθές και εφόρεσεν ευρωπαϊκά. Κοινωνία η
οποία επέταξε συγχρόνως κάθε ιδέαν και αί
σθημα ελληνικόν και ήρπασε κάθε φραγκικόν.
Και όπως είναι μεν εύκολον να πετάξη κανείς
εσωτερικά και εξωτερικά φορέματα αλλά δυσκολώτατον να προμηθευθή καλά ξένα και να
φορέση καλά τα ξένα, έμεινε έμεινε θεόγυμνος. Κάτι χειρότερον. Επήρε και εφόρεσεν
ό, τι έτυχε και ευρέθη ενδεδυμένη αρλεκινικά,
δηλαδή κωμικώτατα. Ευρέθη με μίαν μανίαν
μίσους κατά των ιδικών της πραγμάτων και
μίαν τραγικήν ξιπασιάν προ των ξένων. Ευρέ
θη αρπάζουσα με μονομανίαν αρχοντοχωριάτου κάθε λάμποντα ξένον τενεκέν.
Περικλής Γιαννόπουλος, Η Ελληνική γραμμή, Αθή
να 1981, σ. 14 και σ. 23. Πρώτη έκδοση Τα Νέα
Γράμματα, έτος Δ', αρ. 1-3, Γεν. - Μαρ. 1938.
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θα μείνει Έλλην.
Είναι ανόητοι εκείνοι οι Έλληνες που θέ
λουν και καλά να μας καθίσουν τα φράγκικα
συστήματα. Και αυτοί τίποτα δεν κάνουν. Ν ο
μίζουν πως ο φράγκικος πολιτισμός μπορεί να
μας κάμη άλλους, και νομίζουν πως ο φράγκι
κος πολιτισμός είναι καλύτερος από τον ελλη
νικό, που είναι στο αίμα μας μέσα, και νομί
ζουν πως ελληνικός πολιτισμός δεν υπάρχει.
Αλλά έχουν άδικο και τους λέω βλάκες, στε
νόμυαλους ή κοντόφθαλμους.

ΙΩΝ. Λ ΡΑΓΟΥ Μ HL
Είναι δύο Ελλάδες ανάμεσα στην
Ανατολή και στη Δύση. Για να
ενωθούν πολιτικά πρέπει πρώτα να
ενωθούν ηθικά
1. 0 ευρωπαϊκός πολιτισμός, όπως και ο
ποιοσδήποτε άλλος ξένος πολιτισμός, δεν
μπορεί να αλλάξει ολότελα τον Έλληνα, ούτε
και αν πολλούς αιώνες τον επηρεάσει. Λοιπόν
mai περιττό ο κ. Δαμβέργης και ο κ. Μιστριώτης να πολεμούν για να κρατήσει ο ελ
ληνικός λαός « τα πάτρια». «Τ α πάτρια» τα
κρατεί ο ελληνικός λαός μονάχος του, χωρίς
να το θέλει και χωρίς να το πολυξέρει. Τα πά
τρια είναι στο αίμα του Έλληνος μέσα. Και τα
πάτρια δεν είναι το σακάκι και η ρεπούπλικα ή
/ ο κορσές και το μεγάλο καπέλο με τα ψεύτικα
τριαντάφυλλα. Αυτά δεν αλλάζουν τον Έλλη
να' όπως δεν τον αλλάζουν οι φράγκικες ι
δέες. Θα πάρει απ ’ αυτές ό, τι μπορέσει να α
φομοιώσει' τα άλλα θα ξεθυμάνουν μόνα τους
και θα γίνουν καπνός, αέρας, στάχτη. Δηλαδή
είναι καπνός, αέρας, στάχτη, για τον Έλληνα,
ό,τι δεν μπορεί να αφομοιώσει.
Χάνουν τον καιρό τους οι κύριοι αυτοί και
σκοτίζονται και λυπούνται άδικα, γιατί, είτε
a το θέλουν είτε δεν το θέλουν, είτε αυτοί είτε
άλλοι τόσοι « πάτριοι» ή « απάτριοι», ο Έλλην

2. Είναι δυο Ελλάδες ανάμεσο στην Ανατολή
και στη Δ ύση. Για να ενωθούν π ο λ ι τ ι κ ά
πρέπει πρώτα να ενωθούν η θ ι κ ά , δηλαδή
να τραφούν με τα ίδια εθνικά ιδανικά. Ποιος
θα τους τα δώση, αν δεν είναι ικανό το σκο
λειό να τους τα δώση; Η κοινωνία; Μα η κοι
νωνία είναι πελαγωμένη στη θάλασσα των α
τομικών ιδανικών, που μπορεί να τα ονομάση
κανείς και αλλιώς, φιλοδοξίες, ανάγκες ή
συμφέροντα με τις σχετικές τους το καθένα
θεωρίες. Ιδανικό τάχα είναι να θέλης να γίνης
βουλευτής ή πρωθυπουργός; Να κάνης χρή
ματα; Να πάρης πλούσια νύφη; Να κάνης παρλάτες; Να μην κάνης τίποτε; Να γράφης στί
χους; Να φορής καλοκομμένα ρούχα; Να παί
ζεις πιάνο; Να κορδώνεσαι σουλατσέρνοντας
στις πλατείες; Να κοπροσκυλιάζεις στα καφε
νεία; Να δείχνεσαι στα σαλόνια και να παπαρδελιάζης γαλλικά; ποιο εθνικό ιδανικό και
ποια τάχα ιδεολογία τους μεταδίδουν οι δά
σκαλοί τους;
1. Ιων. Δραγοϋμης, Ο Ελληνισμός μου και οι Έλλη
νες 1903-1909, Αθήνα 1927.
2. Ιων. Δραγούμης, Όσοι ζωντανοί 1911, Ελληνική
Ιδεολογία, Αθήνα 1926.

Τα επαναστατικά κινήματα
εναντίον του Τούρκου δυνάστου τα
γεννούσε η υποκίνηση και βοήθεια
των διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών
Η φυλή μας ευτυχώς και στην εποχή του
Βυζαντίου και κατόπιν της Τουρκοκρατίας εί
χε σχέσεις με τη δυτική Ευρώπη, απ’ τις ο
ποίες εννοείται ωφελήθηκε πολύ στη μόρφω
σή της. Λαός, όπως είπαμε, αστικός και εμ
πορικός κατ'εξοχήν, ευκίνητος καίμε αρκετή
πρωτοβουλία και αγάπη στην ανεξαρτησία,
δεν έπαυσε από τον πρώτο ακόμα αιώνα της
δουλείας του να επιζητεί την ελευθερία του.
Μη έχοντας μόνος του αρκετές δυνάμεις για
να επαναστατήση εγύρευε κάθε λίγο και λιγά
κι ξένη ευρωπαϊκή βοήθεια για να κατορθώσει
το σκοπό του. Μ ε την παραμικρή εξωτερική
αφορμή οι Ελληνες επαναστατούσαν, πότε
στα νησιά, πότε στην Πελοπόννησο και πότε
στη Στερεά Ελλάδα. Ε τσ ι σε τρακόσια χρό
νια, έω ς το 1821, έχομε δ ε κ ά δ ε ς
επαναστατικών
κινημάτων,
άλλοτε τοπικού και άλλοτε γενικώτερου χαρακτήρος, εναντίον του τούρκου δυνάστου
τους. Τα κινήματα αυτά τα γεννούσε η υποκί
νηση και βοήθεια των διαφόρων ευρωπαϊκών
κρατών: Ισπανίας, Βενετίας, Γαλλίας, Ρ ω 
σίας. Αν και όλες οι επαναστάσεις αυτές οικτρώς απέτυχαν, με τραγικά αποτελέσματα

για το έθνος μας, ωστόσο αφ' ενός εδείκνυαν
την α σ τ ι κ ή ζ ω τ ι κ ό τ η τ ά τ ο υ και
την ακράτητη επιθυμία του στην ανεξαρτησία,
αφ' ετέρου το ωφέλησαν όχι λίγο. Αναπτύσ
σοντας τη μαχιμότητα και τις σχέσεις του με
την Ευρώπη ανάγκαζαν εξ άλλου την Τουρκία
να μετριάζη την τυρρανία της και να δίνη ολοέ
να και περισσότερα προνόμια στις ανήσυχες
δυτικές επαρχίες του κράτους της. Έτσι με το
σύστημα των αρματωλικιών και τη σχετική
τοπική αυτοδιοίκηση και αυτονομία, που χά
ρισε σε διάφορα νησιά και σε άλλα μέρη της
Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδος, κατήντησε να σχηματισθή ένα κράτος εν κράτει
μέσα στην Τουρκία και σχεδόν μισή ανεξαρτη
σία για ένα μέρος του ελληνικού έθνους.
Και τούτο σε μια εποχή όπου οι άλλοι υπό
δουλοι χριστιανικοί λαοί της Τουρκίας, σλαύοι και βλάχοι, εκοιμούντο βαθειά τον ύπνο της
σκλαβιάς, χωρίς την παραμικρή αντίδραση,
αν και κατοικούσανε σε μεγάλους συμπαγείς
όγκους μακρυά απ' τους Τούρκους!
Γ. Σκληρός, Τα σύγχρονα προβλήματα του Ελληνι
σμού, Αλεξάνδρεια 1919.

Η καταφρόνεση του δικού μας
ζωντανού εγώ, ο ανόητος και
εξωτερικός θαυμασμός των
αρχαίων και η τυφλή αντιγραφή
των Ευρωπαίων, κυριαρχούν σε
όλα τα φανερώματα της
νεοελληνικής ζωής
Παρατηρήστε λοιπόν, τι έγινε στην Ελλάδα.
Οι πνευματικοί « ηγήτορες» του Ελληνικού
λαού μετά την πολιτική του απελευθέρωση
στάθηκαν ανίκανοι να συλλάβουν στην ουσία
του και στο βάθος του το πρόβλημα του νεοελ
ληνικού πολιτισμού. Δεν υψώθηκαν στο νόη
μα μιανής αναγεννημένης, σύγχρονης, ζωντα
νής Ελλάδας. Πρώτα πρώτα περιφρόνησαν
την αληθινή και ζωντανή Ελλάδα θεωρώντας
όλα τα στοιχεία της ζωής του λαού της για
προϊόντα δουλείας. Ξιπάζονται σαν αρχοντοχωριάτες και χάσκουν θαμπωμένοι μπροστά
στην κλασική αρχαιότητα. Ανίκανοι όμως να
μπουν και στο βάθος του αρχαίου πολιτισμού,
νομίζουν, πως θα την ξαναζωντανέψουν, αν
μιμηθούν κάποιες εξωτερικές μορφές.

Το ίδιο όμως ανίκανοι στάθηκαν να κατα
νοήσουν το σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο.
Τους σκέπασε το κύμα της εξωτερικής μίμη
σης του Ευρωπαϊκού κόσμου. Τυφλοί και
μπροστά στους αρχαίους, τυφλοί και μπροστά
στους Ευρωπαίους, με μια κούφια οίηση, με
μια κενόλογη αυταρέσκεια έγιναν χωρίς να το
καταλάβουν αρλεκίνοι των αρχαίων και αρλε
κίνοι των Ευρωπαίων. Αυτή η καταφρόνεση
του δικού μας ζωντανού εγώ, αυτός ο ανόητος
και εξωτερικός όλως διόλου θαυμασμός των
αρχαίων και η τυφλή αντιγραφή των Ευρω
παίων, χαρακτηριστικά κατώτερης διανοητι
κότητας κυριαρχούν σε όλα τα φανερώματα
της νεοελληνικής ζωής, επιστήμη, τέχνη, παι
δεία, θεσμούς και δίνουν στον Ελληνικό πολι
τισμό του τελευταίου αιώνα χαρακτήρα καθα
ρά μιμητικό.

αυτοί θα είναι ωφέλιμοι και βιώσιμοι, εάν στηριχθούν εις την αρχήν των εθνοτήτων, δηλαδή
εάν αφήσουν μεγάλην ελευθερίαν κινήσεως
εις τα έθνη και αποκλείουν την επιβολήν του
ενός επί των άλλων. Και τούτο είναι πιθανώτερον ότι θα γίνη. Δ ιό τι η ύπαρξις εις την επο
χήν μας πολλών ισχυρών Κρατών, η σοβαρά

Δημήτρης Γληνός, εφημ. Ελεύθερος Τύπος,
Η Ελληνική Αρρώστεια, Οκτώβρης 1926
(αναδημοσίευση περιοδ. Αναγέννηση, τομ. 1, 1926,
σ. 121-129).

βιομηχανικής και εμπορικής ' έτσι οι δικές μας
μορφές του πολιτισμού και οι δικοί μας Παστέρ, οι δικοί μας Κρόμβελ, οι δικοί μας Μαρξ
καθώς και οι νέοι μας Κίμωνες και Αισχύλοι
και Καραϊσκάκηδες δεν θα 'λθουν σε μας μέσα
από τα μεταφραστικά γραφεία των ξένων βι
βλίων και των ξένων νόμων, της ξένης γενικά
μορφολογίας (όπω ς περιμένουν φαίνεται τα υ
πουργεία μας και τα πανεπιστήμιά μας) αλλά
θα σηκωθούν και θα ’λθουν προς εμάς ανάμε
σα από τις εληές μας, από τα αμπέλια μας, α
πό τα βουνά μας και από τ ’ ακρογιάλια μας και
από τα μικρά πυκνοκατοικημένα και σύνθετα,
τα οικονομικά πολυώνυμα και γερά πολωμέ
να, χωριά μας —ωσάν όρθια φωτεινή κι ενανθρωπισμένη ενσάρκωσις των γνησίων και βαθειών ζωικών δυνάμεων του τόπου. Φυσικά,
και πριν το είπα, ότι αυτό δεν έγεινε τόσο συ
χνά στον τόπο μας, ούτε λέω πως είνε τόσο
εύκολο να γείνει τώρα ' δεν παραγνωρίζω ότι
ο τόπος μας είνε μαραμένος κάτω από θανάσι
μη παγωνιά, εδώ των ψευδών περί των προ
γόνων αντιλήψεών κι εκεί των μιμητικών σα
λιαρισμάτων μας περί του δυτικού πολιτι
σμού. Δεν μου λείπουν όμως και οι εποχές ό
που τα πράγματα έγειναν όπως ακριβώς τα
περιγράφω εδώ.
Κ. Δ. Καραβίδα, Σοσιαλισμός και Κοινοτισμός, Α
θήνα 1930, σ.26.

I . ΟΚΟΤΟΚΑΙ

Ζούμε στο ρυθμό της δυτικής
ζωής, είμαστε μέρος της Ευρώπης,
όμως η πολυσύνθετη
ιδιοσυγκρασία μας ανήκει και σε
κάποιαν Ανατολή
Οι πολιτειακοί συνασπισμοί θα
είναι ωφέλιμοι και βιώσιμοι, εάν
στηριχθούν εις την αρχήν
των εθνοτήτων
Δεν είναι λοιπόν ο πολιτικός εθνικισμός μό
νο ζήτημα αισθήματος, αλλά και όρος προό
δου και πολιτισμού. Δια τούτο όσον περισσό
τερον προάγονται τα έθνη, τόσον περισσότε
ρον αισθάνονται ότι έχουν υποχρέωσιν να α
γωνίζονται δια την ανεξαρτησίαν τους και δια
τον πολιτισμόν τους. Αλλέως είναι κίνδυνος
να επικρατήσει το πολεμικώτερον έθνος και
να επιβληθη ο πολιτισμός του. Α λ λ' αυτό θα
ήτο καταστροφή (...)
Η μεγάλη ανάπτυξις της οικονομικής και
πνευματικής επικοινωνίας των εθνών που χα
ρακτηρίζει την εποχήν μας δημιουργεί αναγκαίως δεσμούς και κοινά στοιχεία πολιτισμού
μεταξύ των διαφόρων εθνών. Αποτέλεσμα της
εξελίξεως αυτής δεν θα είναι, καθόσον και δια
χρόνον που ημπορούμεν να προΐδωμεν, η εξάλειψις των εθνικών διαφορών, εκτός ίσως με
ρικών συγχωνεύσεων συγγενών εθνών (...)
Εξ άλλου, παρ' όλας τας ομοιότητας των ε
θνών που προκαλεί η δημιουργία κοινών στοι
χείων πολιτισμού, υπάρχει εις κάθε έθνος και
τάσις ατομικισμού, δηλαδή επιτάσεως της ι
διορρυθμίας του εθνικού του χαρακτήρος. Το
μόνον πιθανόν είναι ότι η διεθνής επικοινωνία
θα επιφέρει την δημιουργίαν ανωτέρων πολι
τειακών συνασπισμών προς παγίωσιν της ει
ρήνης και εν αρμονία προς την σημερινήν οι
κονομικήν ανάπτυξιν. Α λ λ ' οι συνασπισμοί
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στρατιωτική οργάνωσις όλων των Κρατών, η
ευκολία του συνασπισμού των Κρατών που υ
πάρχει σήμερον, εμποδίζουν την επικράτησιν
ενός εξ αυτών. Έτσι συνετρίβη το ναπολεόντειον κοσμοκρατορικόν όνειρον. Δια τον αυ
τόν λόγον ο ευρύτερος πολιτειακός συνασπι
σμός ή οι συνασπισμοί που θα σχηματισθούν
αργά ή γρήγορα εις την Ευρώπην δεν θα γί
νουν με τον τρόπον που εδημιουργήθη άλλοτε
ή' ρωμαϊκή κοσμοκρατορία. Και κάθε έθνος
που αντιλαμβάνεται τον προορισμόν του έχει
υποχρέωσιν να συμβάλη εις τούτο.
Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Επιθεώρηση των
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Ο Εθνικισμός, Σεπτ. - Δεκ. 1916, τομ. I,
τχ. Α\

Οι δικές μας μορφές του πολιτισμού
δεν θα ’λθουν σε μας από τα
μεταφραστικά γραφεία των ξένων
βιβλίων και των ξένων νόμων
Ημείς όμως τι έχομε εδώ; Κεφάλαιο ντόπιο
ακινητοποιημένο μέσα στον τόπο δεν έχομε
παρά ελάχιστο και αυτό είνε το σχεδόν εντε
λώς προσωπικό ακόμη κεφάλαιό τους με το
οποίον δουλεύουν οι βιομήχανοί μας τις πενι
χρές βιομηχανίες τους. Έπειτα έχομε εληές,
άμπελον, καπνά κ.λ. καίμε αυτά θα δουλέψωμε, με αυτά τα οποία προκαθορίζουν τας μορφάς οργανώσεως της παραγωγής των και εκμεταλλεύσεως αυτών είτε γεωργικής είτε

Δεν σταματά όμως στην ιδιαίτερη παράδο
σή μας, όσο κι αν είναι η παράδοση αυτή πο
λυσύνθετη και πλατύχωρη, η σημερινή συνεί
δηση του Ελληνισμού. Σαν μέλη του λαού αυ
τού, ανήκουμε στην Ευρώπη γεωγραφικά, οι
κονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, συμμετέχου
με στη ζωή της, πάσχουμε μαζί της, χανόμα
στε μαζί της και σωζόμαστε, αν σωζόμαστε,
πάλι μαζί της. Όλα τούτα, σήμερα δεν χρειά
ζονται βέβαια παραπομπές για να τ ’ αποδείξει
κανείς. Αλλά κι η πνευματική μας αλληλεξάρ
τηση με τη Δ ύση είναι μια ατράνταχτη πραγμα
τικότητα της ύπαρξής μας, από τα βάθη κιό
λας των Μ έσω ν Χρόνων, πραγματικότητα
που εδραιώθηκε κατά πρώτο λόγο ακριβώς
στο τεράστιο γόητρο του κλασικού ιδανικού.
Η Ευρώπη ολάκερη, με τα βιβλία της, τις ι
δέες της, τα σύμβολά της, είναι κομμάτι του
σημερινού εαυτού μας, καθώς και τα αρχαία
γράμματα, το ρωμαϊκό δίκαιο κι ό,τι άλλο
συντέλεσε στο να γίνουμε αυτό που είμαστε.
Είναι κάτι που μας έπλασε και προσέτι είμα
στε κι εμείς, μ ’ όσες δυνάμεις έχουμε, κάτι
που την πλάθει αυτήν, ένα μικρό μα ζωντανό
μόριο της δικής της ζωής.
Ούτε, ω στόσο, και στο σημείο αυτό σώνεται η νεώτερη ελληνικότητά μας, γιατί όσο βα
θιά και σφιχτά κι αν ανήκουμε στην Ευρώπη,
υπάρχει πάντα μια πλευρά του εαυτού μας που
ακουμπά στην Ανατολή, μια πλευρά που οι
παλιότεροί μας, με την κάποια νεοπλουτική
ξιπασιά που χαρακτηρίζει συνήθως τις και
νούργιες κοινωνίες, ντρεπόντανε να τη φανε
ρώσουν, αλλά που εμείς, ωριμότεροι και πιο

σίγουροι στα πόδια μας, τη νιώθουμε σαν έναν
πλουτισμό της ζωής μας και δεν θέλουμε να
τη χάσουμε. Συνεννοούμαστε με το Γάλλο, ό
μως συνεννοούμαστε και με τον Αρμένη και
με τον Αραβα. Ζούμε στο ρυθμό της δυτικής
ζωής, είμαστε μέρος της Ευρώπης, όμως δεν
υπάρχει αμφιβολία πως η πολυσύνθετη ιδιο
συγκρασία μας ανήκει ταυτόχρονα και σε κά
ποιαν Ανατολή, που δεν είναι ω στόσο η μεγά
λη Ασία, αλλά μια Ανατολή πιο κοντινή, ήμε
ρη και οικεία. Είναι ο γεωγραφικός χώρος
που οι παλαιότεροι καθόρισαν ως την «κ α θ 'η 
μάς Ανατολή», χώρος που κλείνει μέσα του
τη Βαλκανική, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μικρασία ως τον Καύκασο κι ως τη Μεσοποτα
μία και ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο με
τους τόπους που απλώνονται στις ακρογια
λιές της. Και τούτος ο κόσμος περιέχεται
στην πραγματικότητα της ζωής μας και θα ή
ταν ασυλλόγιστος αυτοακρωτηριασμός και
στένεμα των οριζόντων μας το να θελήσουμε
να εξουδετερώσουμε τα στοιχεία του πνευμα
τικού εαυτού μας που βρίσκονται σ ' επαφή κι
ανταπόκριση μαζί του.
Γιώργος Θεοτοκάς, Πνευματική Πορεία,
Αθήνα 1961, σσ. 55-56 (γράφτηκε το 1943).

μανός ο Μελωδός κι ο Μηνάς ο Καλλικέλα
δος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΟΛΥΤΥΠΟ»

Φώτης Κόντογλου, Πονεμένη Ρωμιοσύνη, σ. 328.
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«ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΛΟΓΟΣ.»

Δεν πρόκοψαν αρμονικά τα
διάφορα κλωνάρια της ζωής του
σημερινού ελληνικού κόσμου
Εχουμε μιαν ιδιότροπη ιστορία —πως να
την πω αλλιώς— εμείς οι σημερινοί Ελληνες.
Η συνέχεια της ελεύθερης ανάπτυξης της ζω 
ής μας κόπηκε από μια «νύκτα αιώνων». Αυ
τό είναι το χοντρό γεγονός ’ δεν πρόκοψαν αρ
μονικά τα διάφορα κλωνάρια της ζωής του
σημερινού ελληνικού κόσμου. Κι όταν ελευθε
ρωθήκαμε, η προσπάθεια για την απελευθέρω
ση, και η ίδια η απελευθέρωση, μας έφερε τέ
τοιες αντιδράσεις και προκάλεσε τέτοια φαι
νόμενα, που ακόμη σήμερα λογαριάζουμε κά
ποτε πόσα πράγματα τεχνητά δημιούργησε το
νεογέννητο ελλαδικό κράτος. Από αυτά τα τε
χνητά είναι και η ροπή μας προς την επιφα
νειακή ρητορεία, αυτή τη λοιμική. Ισω ς αυτά
να μην έγιναν τότε από το μηδέν. Είναι πολύ
πιθανό πως είχαν και άλλα αίτια. Όμως καλ
λιεργήθηκαν και προστατεύτηκαν όσο ποτέ
κάτω από τον ίσκιο της ελευθερίας που μας
χάρισαν οι καταπληκτικοί εκείνοι άνθρωποι
του Εικοσιένα. Είναι οδυνηρή η αντίθεση, ό
ταν τ ’ αναλογίζεται κανείς.

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ
THE ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
CHARLES
KAHN

ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

ΛΟΓΟΣ

1Ι0ΛΠΤΠ0ν ,Ϊ982

ΠΡΟΚΛΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΙΣ
ΘΕΟΛΟΓΙ ΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές, Η γλώσσα στην ποίησή
μας, Αθήνα 1981, τ. 2, σ. 166.
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Ζ. ΛΟΙ ΜΝ ΤΖΑΤΟΣ
Η μικρή αυτή επικράτεια απομένει
ο μόνος ζωντανός οργανισμός που
φυσιολογικά μπορεί (και πρέπει)
να ανανεώσει μέσα του αδιάκοπα
τα ελληνικά περασμένα

Μονάχα η Ελλάδα είχε απομείνει
αγράμματη, περιζωσμένη από έθνη
που είχανε χάσει την παρθενική
τούτη απλότητα
Προ εκατόν πενήντα - διακόσα χρόνια, όλη
η οικουμένη είχε πολλά σκολειά σε κάθε χώ 
ρα, και σπουδάζανε οι άνθρωποι. Σπουδάζανε
και καλά πράγματα, μα κοντά στα λίγα καλά
μαθαίνανε περισσότερο κακά. Λοιπόν πονή
ρεψε ο κόσμος κ ’ έχασε την αρχαία απλότητα.
Μοναχά η Ελλάδα είχε απομείνει αγράμματη,
περιζωσμένη από έθνη που είχανε χάσει την
παρθενική τούτη απλότητα. Θαρρούσε κανέ
νας πως ήτανε μαντρωμένη μ ’ έναν φράχτη,
για να μην μπούνε μέσα στον Παράδεισό της
τα πονηρά δαιμόνια. Οι άνθρωποι, εδώ πέρα,
ζούσανε σα να 'χάνε χίλια χρόνια πίσω, στα
χρόνια του Μ εγ' - Αλέξανδρου και του Χρι
στού, σε καιρό που, δίπλα τους, η Ιταλία, η
Γαλλία και τ ’ άλλα έθνη της Ευρώπης είχανε
γίνει σχεδόν όπως είναι σήμερα. Και, μ ' όλα
ταύτα, εδώ πέρα, στα βουνά και στις κλεισού
ρες, που ζούσανε άνθρωποι μισοάγριοι, άνθιζε
ακατάλυτο το αρχαίο δέντρο της Δωδώνης,
και λαλούσε ολοένα η βρύση που 'χε πιει ο Ό 
μηρος κι ο Τέρπανδρος κι ο Ησίοδος κι ο Ρ ω 

«Σ τ ο πείσμα πολλών ακαδημαϊκών σοφών
ή της πανεπιστημιακής παράδοσης του δυτι
κού ευρωπαϊκού κόσμου, η μικρή αυτή επι
κράτεια απομένει ο μόνος ζωντανός οργανι
σμός που φυσιολογικά μπορεί (και πρέπει) να
ανανεώσει μέσα του αδιάκοπα τα ελληνικά
περασμένα, και που κάποια μέρα χρειάζεται
να μιλήσει υπεύθυνα για την Αρχαία Ελλάδα ή
το Βυζάντιο, σε μια γλώσσα που η «κλασικοθρεμμένη» Ευρώπη δεν μπόρεσε οργανικά ή
σωματικά να της μιλήσει ως τώρα, γιατί στέ
κεται αδύνατο να πηδήξει τη Ρώμη —τη μάνα
της— χωρίς να κρεμαστεί στο κενό. Θα μου
πείτε ας μιλήσει, κανένας δεν την εμπόδισε τη
μικρή επικράτεια. Ναι, αλλά για να μιλήσει
χρειάζεται να το καταλάβει πρωτύτερα και να
το χωνέψει αυτό καλά. Μπορεί το μάθημα να
πάρει καιρό.
Δεν είναι σημερινός ο χωρισμός τον οποίο
αναφέρω. Από τον 12ο αιώνα —και ύστερα α
πό το σχίσμα των δύο Εκκλησιών— οι δύο
κόσμοι, η graecitas (Ανατολή) και η latinitas
(Δύση), μπορεί να πει κανένας πως βρίσκον
ται συνολικά χωρισμένοι. Πέρα από λόγους
άλλους, της ιστορίας —φυσικούς ή πολιτι
κούς— τους σημαδεύει, τους δυο κόσμους αυ
τούς, ένα πνεύμα ολότελα διαφορετικό.
Ζήσιμος Λορεντζάτος, Μικρά αναλυτικά στον
Καβάφη, Αθήνα 1977, σ.42.
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5 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ Σ Ε 2 Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Α
Πραγματικό δίλημμα ή συγκυριακή επινόηση είναι ό διάλογος γύρω από τη συνά
φεια του Νεοελληνικού Πολιτισμού με τον Ευρωπαϊκό, που και παλιός είναι, αλλά
και επίμονα επανέρχεται;
Οι απαντήσεις των πέντε πνευματικών ανθρώπων τις οποίες καταχωρούμε είναι εν
δεικτικές, χωρίς όμως να καλύπτουν όλο το φάσμα της ποικιλίας των απόψεων,
που υπάρχουν για το ζήτημα. 'Ενα μοιάζει να είναι βέβαιο' η εμμονή σε διλήμματα,
όπως θα δούμε και σε άλλες σελίδες, αποτελεί μία σταθερή παράμετρο της νεότε
ρης ελληνικής ιδεολογίας. Ο διάλογος αυτός γνωρίζει εξάρσεις με κινδυνολογικό
χαρακτήρα και ατονεί σε περιόδους πνευματικής ή πολιτικής καθήλωσης, όταν,
δηλαδή, η πολιτεία εκλέγει τον αυταρχικό ιδεολογικοπολιτικό της μονόδρομο.
Είναι ένας διάλογος, πάντως, που αποκτά ενδιαφέρον από τη στιγμή που εμπλουτί
ζεται με νέες συμβολές προβληματισμού πάνω σ’ ένα ζήτημα που μοιάζει να έχει
ταλανίσει το έθνος.

1. Υπάρχει ένας μεγάλος διάλογος
γύρω από τη συνάφεια του
Νεοελληνικού Πολιτισμού με τον
Ευρωπαϊκό. Ποια είναι η γνώμη
σας πάνω σ* αυτό το ζήτημα;
2. Υπάρχει απειλή ή εμπλουτισμός
από την Ευρώπη σ* αυτό που
ονομάζουμε ελληνική
ιδιοπροσωπία;

ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ
Η πρόσληψη ξένων
στοιχείων ήταν, η φυσική
«αναπνοή» του ελληνικού
πολιτισμού, η δυναμική της
οικουμενικότητάς του
1. Το ερώτημα μοιάζει παράταιρο τούτη τη
στιγμή που ο τόπος παραπαίει στη δίνη της
συνθηματολογίας. Το κάθε μπαλκόνι
λανσάρει το δικό του « φάντασμα» για την
Ευρώπη και η λέξη Ελλάδα αντιπαρατίθεται
στο φάντασμα μόνο σαν δέκτης ή εκτιμητής
ωφελημάτων. Πώς θα μιλήσεις για
πολιτισμούς, όταν όλες οι διαφορές
κατανοούνται στο επίπεδο μιας πολιτικής
που υποτάσσεται στις απαιτήσεις του πιο
χυδαίου μάρκετινγκ.
Κι όμως, το ερώτημά σας έχει μια ιστορία
τουλάχιστον οκτώ αιώνων και είναι ο
μόνιμος άξονας αναφοράς για τη
συνειδητοποίηση της ταυτότητας του
νεοέλληνα. Ας προστεθεί λοιπόν μια ακόμα
συνθηματική (όχι συνθηματολογική)
διατύπωση, κι όποιος παίρνει στα σοβαρά το
ερώτημα, ας ψάξει παραπέρα.
Ό,τι διαφοροποιεί «καισαρικά» τον
ελληνικό από τον δυτικο-ευρωπαϊκό
πολιτισμό, είναι η εμμονή του πρώτου στην
προτεραιότητα της αλήθειας και η εμμονή
του δεύτερου στην προτεραιότητα της
χρησιμότητας. Από τον Ηράκλειτο ως τον
Γοηγόριο Παλαμά, η αλήθεια στην Ελλάδα
δεν είναι το ιδεατό δεδομένο της απόλυτης
εγκυρότητας, αλλά η κοινωνική
πραγματοποίηση της ζωής. Η γνώση μας
αληθεύει, μόνο όταν επαληθεύεται από την
κοινωνική της λειτουργικότητα. Γι ’ αυτό και
η αλήθεια δεν εξαντλείται ποτέ στη
διατύπωσή της. Ετσι η δημοκρατία λ.χ. για
τους Έλληνες δεν είναι μια a priori
ορθολογική αρχή ισονομίας και
ισοπολιτείας, αλλά το δυναμικό κατόρθωμα
να αληθεύει η ζωή ως κοινωνικό γεγονός
—να κοινωνείται η ζωή με την υπεύθυνη
μετοχή του κάθε πολίτη στη διαχείρισή της.
Αντίθετα, στη Δύση η αλήθεια είναι
αντικείμενο προσιτό στην ατομική πρόσβαση
36

(με την νόηση ή το συναίσθημα ή το
υπαρξιακό βίωμα ή την κριτική σκέψη ή
όποια άλλη υποκειμενική ικανότητα) και
γίνεται καθολικά έγκυρη με βάση κανόνες
υποχρεωτικούς για όλους. Και όπως κάθε
αντικείμενο, αποτιμάται και η αλήθεια με το
μέτρο της χρησιμότητας, της αποδοτικής
εφαρμογής, της πρακτικής αξιοποίησης.
Ατομικισμός και χρησιμοθηρία είναι τα
χαρακτηριστικά του πολιτισμού που
αντιπαρατάχθηκε στον ελληνικό λόγο, φορέα
και εκφραστή της ετερότητας και ελευθερίας
του προσώπου. Και πρόσωπο σημαίνει την
ύπαρξη στην κοινωνική της δυναμική, την
ύπαρξη ως σχέση.
Αυτά, με συνθηματική συντομία και
σχηματικότητα.
2. Δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση σε
αυτό το ερώτημα, όλα εξαρτώνται από το
είδος της επαφής ή των σχέσεων της
Ελλάδας με την Ευρώπη. Ενα είναι σίγουρο:
Πως ό,τι ονομάζουμε ελληνικό πολιτισμό
ήταν πάντοτε μια στάση ζωής που
εκδηλωνόταν ιστορικά ως μια δυναμική
σχέση με τον γεωγραφικό και πολιτιστικό
περίγυρο του Ελληνισμού. Η πρόσληψη
ξένων στοιχείων ήταν η φυσική « αναπνοή»
του ελληνικού πολιτισμού, η δυναμική της
οικουμενικότητάς του. Το πρόβλημα της
αλλοτρίωσης εμφανίστηκε από τη στιγμή
που ο Ελληνισμός αντί να αφομοιώνει ό,τι
προσελάμβανε, άρχισε να υποτάσσεται στο
πρόσλημμα. Ξιπάστηκε από τα « φώτα» της
Δύσης, περιφρόνησε ή έπαψε να μπορεί να
αξιολογήσει τις δικές του προτάσεις ζωής,
αφέθηκε στο μιμητισμό. Και μην ξεχνάμε ότι
γι' αυτή την αλλοτρίωση του Ελληνισμού
δούλεψαν μεθοδικά και οι Ευρωπαίοι
—εκατόν πενήντα χρόνια οι « προστάτιδες
δυνάμεις» είχαν εδώ άμεσο τοποτηρητή και
ρυθμιστή του δημόσιου βίου τις

επιβεβλημένες ευρωπαϊκές δυναστείες των
Βίτελσμπαχ αρχικά και των Γλύξμπουργκ
αργότερα.
Σήμερα, η σχέση με τη Δύση και
ειδικότερα η ένταξη στην ενωμένη Ευρώπη ή
θα ολοκληρώσει την αλλοτρίωση, ή θα
λειτουργήσει ως δυναμική πρόκληση για την
επανεύρεση της ταυτότητας και
ιδιοπροσωπείας του Ελληνισμού. Η Ευρώπη
δεν είναι ούτε παράδεισος ούτε κόλαση,
είναι όμως κάτι άλλο από την Ελλάδα.
Αλλά γι' αυτό το άλλο δεν μιλάει κανένα
μπαλκόνι. Ούτε υποψιάζονται, ούτε ξέρουν,
ούτε και θέλουν να μιλήσουν για τα ουσιώδη
—γι' αυτό και με τους μηχανισμούς της
πλύσης εγκεφάλου μεταμορφώνουν τους
πολίτες σε ανεγκέφαλους κομπάρσους, που
χοροπηδάνε με σημαιούλες, διαφημιστικές
φανέλες και καπελίνα κάτω από τα
μπαλκόνια των αρχηγών.

Κ. Ζ Ο Υ Ρ Α Ρ ΙΣ

Η Ευρώπη είναι πια μια
αμφικτυονία των
μικρομεσαίων. Κάτι σαν το
Κοινόν των Αιτωλών
1. Εννοείτε, δηλαδή, αν μοιάζει ο ελληνικός
πολιτισμός με τον ευρωπαϊκό και ποιες είναι
αυτές οι ομοιότητες. Και μοιάζει, και <5εν
μοιάζει. Δηλαδή/δεν ανήκουμε στη Δύση,
αλλά η Ελλάδα γέννησε τη Δύση. Και αφού
τη γέννησε τη Δύση, υπάρχουν όλα τα
χαρακτηριστικά του παιδιού και πότε πότε
μάλιστα τα χαρακτηριστικά που έχει, όχι ένα
παιδί, αλλά ένα αποπαίδι. Η Δύση, σαν
αποπαίδι, διχοτόμησε την ενοειδή αντίληψη
του κόσμου, που είχε η κλασική Ελλάδα και
οι βυζαντινοί. Χ ώρισε δηλαδή την ψυχή από
ύμα, την ύλη από την ανάταση την

πνευματική, τη σάρκα από το όραμα, τη
φαντασία από τις λογικές κατηγορίες.
Προσπάθησε να αναπτύξει και να
καταλάβει αυτές τις καταστάσεις αυτοτελώς,
δηλαδή τη φαντασία, το πνεύμα, τη
σαρκωμένη σχέση, το αίσθημα, τα άφησε
στην αρμοδιότητα της τέχνης και των
θρησκειών που αναπτύχθηκαν στη Δύση,
ενώ τον λόγο, τις λογικές κατηγορίες, την
ύλη και την θεσμική αντιμετώπιση της
οργανωμένης ζωής, τα άφησε σ ’ αυτό που
αποκαλούν οι Δυτικοί, επιστήμη. Αυτά τα
πράγματα δεν υπήρξαν ποτέ χαρακτηριστικά
της κλασικής και χριστιανικής Ελλάδας και
μ’ αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε,
αποφασιστικά, ότι η Ελλάδα δεν είναι
δυτική.
Η Ελλάδα έχει άλλωστε αυτή την
ιδιομορφία: Καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν
μπορεί να διεκδικήσει την μοναδικότητα, την
αυτοτέλεια της μήτρας ως προς τον εαυτό
της. Η Γαλλία δεν έχει μήτρα τη Γάλλία, η
Αγγλία δεν έχει μήτρα την Αγγλία και ούτω
καθεξής. Η Ελλάδα έχει μήτρα την Ελλάδα.
Και για να μην το περιορίσω σε ένα
γεωγραφικό χώρο ή έναν όρο που δείχνει
στενός, η Ελλάδα έχει μήτρα την καθ' ημάς
Ανατολή. Την καθ’ ημάς Ανατολή, βεβαίως,
με τις προσλήψεις και τις επιμιξίες που μας
ήρθαν από την Αίγυπτο, τους Χαλδαίους,
από τους Τούρκους, από τους ευρωπαίους,
[
όταν εμείς χάσαμε την αυτονομία μας και
την ελευθερία μας, αλλά πάντοτε με μία
αφομοιωτική υπεροχή, που είχε να κάνει με
το χαρακτηριστικό που δεν έχουν οι άλλοι:
Όχι τη συνέχεια, γιατί η Ελλάδα
χαρακτηρίζεται από ασυνέχειες και
διακοπές, αλλά τη δ ι ά ρ κ ε ι α ,
χαρακτηριστικό που ενδέχεται να έχουν
μόνο οι Κινέζοι. Η Ελλάδα είναι μ ή τ ρ α ,
είναι τ ύ π ο ς .
Η Ελλάδα μοιάζει κυρίως με τον εαυτό
της. Αφομοιώνει τις επιρροές που δέχεται ή
υφίσταται. Συνήθως είμαστε νικημένοι. ΓΓ
αυτό ακριβώς έχουμε Φαναριώτες,
γενίτσαρους, παιδιά του παιδομαζώματος.
Αυτά πάντοτε τα είχαμε άλλωστε, από τον
Αλκιβιάδη, ο οποίος υπήρξε παιδί του
παιδωμαζώματος, γενίτσαρος, φαναριώτης,
μέχρι τους φωταδιστές της Παντείου, π.χ.
και την φωταδιστικήν και κ α τ’ ορθόν λόγον
παράλογην επιστημονική Αριστερά της
εποχής μας.
Αλλά ο γενιτσαρισμός είναι φαινόμενο
συμμετρικό, δηλαδή, στη σημερινή Ελλάδα,
όπως έχουμε φαινόμενα πνευματικού και
πολλές φορές εθνικού δοσιλογισμού στην
Δεξιά, έτσι έχουμε και φαινόμενα
πνευματικού δοσιλογισμού και γιατί όχι και
εθνικού, στην αριστερά. Υπάρχει λοιπόν μια
συμμετρία και κανένας Έλληνας δεν
μπορεί να προσάψει στον άλλον τα
χαρακτηριστικά που έχει ο ίδιος. Ό πω ς
άλλωστε το λέει και ο Μακρυγιάννης, οι
Έλληνες είμαστε θηρία ο ένας για τον άλλον
και ανθρωποφάγοι ο ένας για τον άλλον.
2. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε. Η Ευρώπη
είναι πια μια αμφικτυονία τω ν
μικρομεσαίων. Κάτι, σαν το Κοινόν των
Αιτωλών. Μ όνος ο μικρομεσαίος, τον τρώει
ο υπερδυνατός. Ό λοι μαζί, κάτι
κουτσοκαταφέρνουμε.

Π. Κ Α Ν Ε Λ Α Ο Π Ο Υ Α Ο Σ

Η δύναμη ενός πολιτισμού
δοκιμάζεται στη
διασταύρωσή της με άλλους
πολιτισμούς
1. Υπάρχει οπωσδήποτε συνάφεια και
μάλιστα μεγάλη. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός
έχει πρώτη και κύρια πηγή του το αρχαίο
ελληνικό πνεύμα. Αν πούμε ότι ο
νεοελληνικός πολιτισμός δεν έχει συνάφεια
με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, είναι σαν να
λέμε ότι ο νεοελληνικός πολιτισμός έχει
αποκοπεί από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα.
Και αυτό το αρνούμαι απόλυτα. Βέβαια, το
αρχαίο ελληνικό πνεύμα πέρασε από πολλές
ενδιάμεσες φάσεις —αν θέλετε και
περιπέτειες— πριν φτάσει στη Νεότερη
Ελλάδα. Η πιο σημαντική και η πιο
δραματική φάση μετά την ελληνιστική
περίοδο, ήταν το Βυζάντιο. Αλλά και το
Βυζάντιο επηρέασε, από τον 14ον ως τον
16ον αιώνα, σημαντικά και την Ευρώπη. Η
συνάφεια λοιπόν του ευρωπαϊκού
πολιτισμού, με το νεοελληνικό πολιτισμό
που άντλησε βέβαια πολλά στοιχεία του και
από την Ανατολή, χωρίς να αλλοιωθεί όμως
η ουσία του, οφείλεται και στην κοινή
απώτερη πηγή και των δύο, δηλαδή στο
αρχαίο ελληνικό πνεύμα, αλλά και στο
ελληνικότατο Βυζάντιο, που και πριν από
την άλωση της Πόλης αλλά προπάντων
μετά το 1453, έγινε ένας σημαντικός
συντελεστής του ευρωπαϊκού ουρανισμού.
2. Ο διάλογος που υπαινίσσεται το πρώτο
ερώτημά σας, υπάρχει πράγματι. Δεν είναι
νέος και πρόσφατος ο διάλογος αυτός. Δεν
έχουμε παρά να θυμηθούμε τη σχεδόν βίαιη
αντίδραση του Περικλή Γιαννόπουλου στην
επίδραση της Δύσης στη νεοελληνική ζωή.
Οι ελληνολάτρες είχαν φτάσει ως το σημείο
να φοβούνται ότι θα ενόθευαν τη ζωή μας
όλα τα ξενόφερτα προϊόντα. Τα πιο πολλά
όμως, από τα προϊόντα αυτά ήταν
επιφανειακά και παροδικά σε ολόκληρη την
Ευρώπη, συμπτώματα της περιόδου της
αστικής ευμάρειας του τέλους του 19ου
αιώνα και των αρχών του 20ού. Ήταν ρόδες
και όχι ουσιαστικές εκφάνσεις του
ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο φόβος των
ελληνολατρών δεν ήταν δικαιολογημένος.
Και ακόμα λιγότερο δικαιολογημένος είναι ο
διάλογος σήμερα. Θα φτωχαίναμε πολύ την
ύπαρξή μας, αν μας εκυρίευε μια αντίδραση
προς την Ευρώπη με το σκοπό να
περιοριστούμε στα μόνο και μόνο λαϊκά
στοιχεία του νεοελληνικού πολιτισμού. Τα
στοιχεία αυτά —τραγούδια, έθιμα, λαϊκή
τέχνη— είναι πολύτιμα, αλλά, όπως ήταν
βαρύ λάθος να αγνοηθούν, και είχαν
αγνοηθεί από τους καθαρολόγους του 19ου

αιώνα, έτσι θα είναι βαρύ λάθος, αν
θελησουμε να στρέψουμε αποκλειστικά σ ’
αυτά το βλέμμα και την ψυχή των νέων
ελληνικών γενεών. Α λλω στε και τα
στοιχεία αυτά δεν είναι παντού ομοιόμορφα.
Στα Ιόνια νησιά, αλλά και στην Κρήτη ή την
Κύπρο, είχαν διασταυρωθεί με πολύ γόνιμο
τρόπο οι λαϊκές παραδόσεις με δυτικά
πρότυπα.
Η δύναμη ενός πολιτισμού δοκιμάζεται
άλλωστε —και πρέπει να δοκιμάζεται— στη
διασταύρωσή της με άλλους πολιτισμούς,
και όχι στην απομόνωσή της. Και όταν ο
άλλος αυτός πολιτισμός, στην προκειμένη
περίπτωση ο ευρωπαϊκός, που είναι η
μοναδική στον κόσμο αρμονική σύνθεση
πολλών εθνικών πολιτισμών, έχει απώτερη
πηγή του το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, που
είναι και η δική μας απώτερη πηγή, το θέμα
δεν πρέπει καν να συζητείται. Θα έπρεπε να
περιμένετε την απάντησή μου αυτή, αφού
σχεδόν πενήντα χρόνια έχω αφιερωθεί στη
συγγραφή της «Ιστορίας του ευρωπαϊκού
πνεύματος», ενός έργου που πιστεύω
—επιτρέψτε μου να πω— δεν απομακρύνει
τον αναγνώστη από τον νεοελληνικό
πολιτισμό, αλλά τον κάνει αντίθετα να
συνειδητοποιήσει την καταπληκτική μεγάλη
ακτινοβολία που είχε η αρχαία Ελλάδα σε
ολόκληρη την Ευρώπη, σ ’ ολόκληρο τον
κόσμο.

ΕΥΤ. Μ Π ΙΤΣΑΚ Η Σ

Αρνούμαστε την
τεχνοκρατική ιδεολογία της
ΕΟΚ και τη θεοποίηση της
ποσότητας, αλλά
ταυτόχρονα πρέπει να
αρνηθούμε την αθλιότητα της
ελληνικής μικροαστικήςλαϊκής ιδιοκτησίας και
ιδεολογίας.
1. Η ιστορικά προσδιοριζόμενη πολιτισμική
ενότητα της Ελλάδας με την Ευρώπη είναι
δεδομένη. Πρόκειται για ενότητα μέσα στη
διαφορότητα (διαφορότητα τοπική, χρονική,
και ταξική). Από την αρχαιότητα
παρατηρούμε ένα διπλό ρεύμα πολιτισμικών
ανταλλαγών, που η κύρια κατεύθυνσή του
αλλάζει, ανάλογα με την ιστορικ*ή συγκυρία.
Ας αφήσουμε την Ελληνο-Ρωμαϊκή
αλληλεπίδραση, όπως και την
αλληλεπίδραση Βυζαντίου-Ευρώπης. Ήδη
με το Θωμά τον Ακινάτη (1225) ο
Αριστοτέλης γίνεται το θεμέλιο της δυτικής
θεολογίας. Ή Αναγέννηση χαρακτηρίζεται
από τη στροφή στους Αρχαίους —στα
προϊόντα μιας τέχνης και του πολιτισμού της
ελληνικής κυρίως αρχαιότητας. Ακόμα και
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στις επιστήμες έχουμε μιαν άμεση επίδραση.
Ο Κοπέρνικος ξεκίνησε από τον Αρίσταρχο.
Ο Γκασσαντί (1592), ο Γαλιλαίος και ο
Νεύτωνας, από το άτομο του Δημόκριτου.
Τα νεότερα μαθηματικά από τον Ευκλείδη,
τον Απολλώνιο, τον Εύδοξο, τον Αρχιμήδη,
κτλ.
Στα νεότερα χρόνια το ρεύμα αντιστράφηκε.
Η υπόδουλη Ελλάδα στρέφεται τώρα στη
Δύση. Ο « φωτισμός του Γένους» γίνεται με
δάνεια από τον αγγλικό εμπειρισμό, το
Νεύτωνα, τον Καρτέσιο, το γαλλικό
διαφωτισμό και από τη γερμανική
φιλοσοφία. Ο αστικός πολιτισμός της
Ελλάδας, γενικότερα, όχι μόνο δανείστηκε,
αλλά και συχνά μιμήθηκε αναφομοίωτα
πρότυπα της Δύσης. Αντίστοιχα η ανάπτυξη
της μαρξιστικής σκέψης θα ήταν αδύνατη
χωρίς τη γνωριμία του έργου του Μαρξ, του
Ενγκελς, του Λένιν και των άλλων
θεμελιωτών του μαρξισμού. Δεν είναι
τυχαίο, π.χ., ότι ο Χατζόπουλος, ο
Σκληρός, ο Γληνός, ο Βάρναλης, κτλ.,
προσανατολίστηκαν στη νέα κοσμοθεωρία
στη διάρκεια των σπουδών τους στην
Ευρώπη.
Σήμερα έχουμε ένα ισχυρό ρεύμα
πολιτισμικών ανταλλαγών ανάμεσα στην
Ελλάδα και την Ευρώπη —κεφαλαιοκρατική
και σοσιαλιστική. Ο σημερινός ελληνικός
πολιτισμός θα ήταν αδιανόητος έξω από τον
ευρωπαϊκό. Αλλά έτσι περνάμε στο δεύτερο
ερώτημα.
2. Ρωτάτε αν υπάρχει πολιτισμική απειλή ή
εμπλουτισμός. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν
τίθεται με τους όρους μιας τυπικής
αντίθεσης, γιατί υπάρχει απειλή και
ταυτόχρονα εμπλουτισμός. Κι αυτό, γιατί το
πολιτισμικό φαινόμενο είναι, σε τελευταία
ανάλυση, ταξικό.
Δεν νομίζω —κατ' αρχήν— ότι απειλείται
κάποια αφηρημένη « ελληνική
ιδιοπροσωπία». Ο όρος αυτός ανήκει στο
χώρο της ιδεολογίας, και μάλιστα της
κατεξοχήν μεταφυσικής και ουτοπικής,
καθώς συνδέεται με τα σύγχρονα
«ελλη νοκεντρικά », «ελλη νοχριστια νικά »,
κτλ., μαρξίζοντα ή καθαρή αντιδραστικά
ρεύματα. Υπάρχει μια ελληνική πολιτισμική
πραγματικότητα με τις ιδιομορφίες της,
στοιχείο της ευρύτερης ευρωπαϊκής
πολιτισμικής κοινότητας. Η ιδιομορφία αυτή
διαμορφώθηκε ιστορικά με την ανάπτυξη
ενδογενών στοιχείων και με την αφομοίωση
εξωτερικών επιρροών. Δεν είναι λοιπόν
« καθαρή», και προπαντός δεν είναι
ομοιογενής. Είναι, σε τελευταία ανάλυση,
ταξική, άρα δεν είναι ένα ενιαίο όλο που
πρέπει να « διαφυλαχθεί» από ξένες
επιρροές. Η νεοελληνική πολιτισμική
πραγματικότητα περιέχει αντιδραστικά και
προοδευτικά στοιχεία, νεκρές και βάρβαρες
μορφές που λειτουργούν ακόμα στο χώρο
του εποικοδομήματος και της τέχνης, και
ταυτόχρονα στοιχεία που συνιστούν τον
προοδευτικό πολιτισμικό χώρο του σήμερα,
και την προϋπόθεση για την άνθιση ενός
μελλοντικού προοδευτικού πολιτισμού.
Κινδυνεύουμε λοιπόν και ταυτόχρονα έχουμε
ανάγκη από τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.
Κινδυνεύουμε από τις αλλοτριωμένες και
αλλοτριωτικές μορφές που γεννά ο

αναπτυγμένος καπιταλισμός: από την
ιδεολογία του εγκλήματος, της βίας και του
πολέμου, του απανθρωποποιημένου σεξ, από
εκχυδαϊσμένες μορφές μουσικής και τέχνης,
από την ιδεολογία του μηδενισμού.
Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε, όχι μόνο τα
προοδευτικά πολιτισμικά μορφώματα, αλλά
και τις βιώσιμες μορφές της αστικής τέχνης,
καθώς και την «α σ τικ ή » επιστήμη. Αλλά
φυσικά εμείς δεν είμαστε οι άσπιλοι που θα
μολυνθούμε. Αρνούμαστε την τεχνοκρατική
ιδεολογία της ΕΟΚ και τη θεοποίηση της
ποσότητας, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να
αρνηθούμε την αθλιότητα της ελληνικής
μικροαστικής λαϊκής ιδιοκτησίας και
ιδεολογίας. Κινδυνεύουμε από τα φιλμ της
βίας και του σεξ που έρχονται από την
Αμερική και την κεφαλαιοκρατική Ευρώπη.
Αλλά μήπως πρέπει να είμαστε περήφανοι
για τα «σκυλάδικα», τα ελαφρολαϊκά, τον
λαϊκισμό που μας πνίγει, ή για τον
κινηματογράφο του επιπέδου «αμάρτησα για
το αρνί μου;».
Καιρός είναι να αφήσουμε τις

\ . ΣΑΒΒΟ Π Ο ΥΛΟ Ι

Η πνευματικότητα στον
Ντάριους Μιλό, τον
Στοκχάουζεν ή τους Μπητλς
δεν είναι μεγαλύτερη απ 9 την
πνευματικότητα στον
Τσιτσάνη.
Στην Ευρώπη πηγαίνω αραιά και που —κάθε
εφτά ή οχτώ χρόνια. Έτσι, μπορώ να βλέπω
πόσο είναι, όλο και περισσότερο, πτοημένο
και εκεί το ηθικό τους. Κάτι γινόταν μέχρι
το 75. Τότε λειτουργούσε ακόμη το ζεύγος
Παρίσι-Λονδίνο. Τελευταία δεν παράγει πια
τίποτα. Τώρα κάτι γίνεται με το ζεύγος
Βερολίνο-Ρώμη. Ελάχιστα πράγματα όμως
και κυρίως με τεράστιες επιχορηγήσεις.
Κάνουν ότι μπορούν με τα λεφτά,
προκειμένου να προκαλέσουν. Είναι να
απορεί κανείς τι απέγινε όλη αυτή η μεγάλη
παράδοση. Νομίζω, υπάρχει μια απάντηση:
τα έργα αυτής της παράδοσης, μέχρι και
τους Μπητλς ακόμα, είναι κυρίως
επιτεύγματα τεχνικά. Δηλαδή, η
πνευματικότητα στον Νταριούς Μιλό, τον
Στοκχάουζεν ή τους Μπητλς δεν είναι
μεγαλύτερη από την πνευματικότητα στον
Τσιτσάνη παραδείγματος χάριν. Το τεχνικό
κατόρθωμα είναι πολύ μεγαλύτερο, η
κατασκευή είναι πολυπλοκότερη. Πρόκειται
για παράδοση που η δύναμή της είναι η
υπερκατασκευή της και η τεχνολογία της
—και φαίνεται ότι αυτό δεν είναι αρκετό για
να καλύψει το ψυχικό κενό που μου
μεταδίδουν τον τελευταίο καιρό οι
Ευρωπαίοι όταν τους επισκέπτομαι. Η

ελληνοκεντρικές ανοησίες. Ταυτόχρονα
πρέπει να αντιληφθούμε ότι ένας από τους
όρους για την ανάπτυξη ενός πραγματικά
προοδευτικού λαϊκού πολιτισμού, είναι η
αφομοίωση των προοδευτικών στοιχείων
του ευρωπαϊκού πολιτισμού —και όχι μόνον
αυτού. Πρέπει να ξεπεράσουμε την τυφλή
αναπαραγωγή ευρωπαϊκών πολιτισμικών
προτύπων και ταυτόχρονα το λαϊκισμό, που
συχνά σ το όνομα του προοδευτικού
αναπαράγει νεκρές, και οριακά
αντιδραστικές μορφές τέχνης και ιδεολογίας.
Αν οι σημερινές κοινωνίες μπορέσουν να
καταλήξουν σε κάποια μορφή πολιτισμικής
ενοποίησης, αυτή θα επιτευχθεί μέσα από
την ανατροπή των όρων της αλλοτρίωσης
και του πολιτισμικού εκχυδαϊσμού: μέσα
από την ανατροπή του κεφαλαιοκρατικού
τρόπου παραγωγής. Το πρόβλημα λοιπόν
δεν είναι εθνικό, αλλά ταξικό. Και βέβαια
ενοποίηση δεν σημαίνει νεκρή ταυτότητα.
Σημαίνει αδιάκοπη ανάπτυξη μέσα από
αντιθέσεις, που όμως δεν θα είναι πλέον
ταξικές.

δυσκολία των Ευρωπαίων είναι ότι δεν
μπορούν να αντιληφθούν τίποτε άλλο έξω
απ’ τον εαυτό τους. ΓΓ αυτό εξευτελίζονται
θαυμάζοντας τους Αμερικάνους, γιατί σ ’
αυτούς βλέπουν τον εαυτό τους
προχωρημένο. Ό σ ο για μας τους Έλληνες,
μας βλέπουν σαν μαθητές τους
καθυστερημένους ή, στην καλύτερη
περίπτωση, σαν κάτι εξωτικό. Δεν μπορούν
να αντιληφθούν ότι, στο βάθος της ψυχής
μας, είμαστε η άλλη πλευρά τους που μπορεί
να τους ισορροπήσει. Και δικαιολογημένα,
αφού ούτε κι εμείς οι ίδιοι μπορούμε να το
καταλάβουμε και μαϊμουδίζουμε τους
συρμούς τους, πολλές φορές με τόσο
περισσότερο φανατισμό όσο πιο
παρωχημένοι είναι.
Κοντεύουμε στις ευρωεκλογές κι έχει
δημιουργηθεί ένας φανατισμός και μία
πόλωση που μας πηγαίνει χρόνια πίσω.
Τέτοιοι φανατισμοί είναι αδιανόητοι πλέον
στην Ευρώπη. Πατάνε οι άνθρωποι πάνω σε
κάποια κοινή βάση την οποία δημιούργησαν
σιγά σιγά. Αλλά δεν μαϊμουδίζεται αυτή η
κοινή βάση. Γι ' αυτό φτάνουμε πάλι στο ίδιο
χάλι. Κατά τη γνώμη μου, αν εξακολουθούμε
να έχουμε κάποια επίγνωση δεν πρέπει να
ψηφίσουμε κανένα απ ' τα μεγάλα κόμματα,
όχι τόσο για λόγους πολιτικούς όσο για
λόγους ψυχικής υγείας. Α λλω στε και τα
ίδια θα ωφελούνταν σ το μέλλον από την
ωριμότητα μιας σφαλιάρας που θα τους έδινε
το εκλογικό σώμα. Καλύτερο θα ήταν να
ψηφιστούν τα μικρά κόμματα. Κι όταν λέω
μικρά κόμματα εννοώ εκείνα που είναι
πιθανόν να βγάλουν τουλάχιστον έναν
ευρωβουλευτή. Γιατί με τα άλλα, που δεν
έχουν τέτοια πιθανότητα, οι ψήφοι τελικά
πάνε χαμένοι και υπέρ των πολωτικών.
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Η αθέατη πλευρά του παγόβουνου
στις ευρωεκλογές

ΘΑ ’ΛΕΓΕ κανείς όχι στην παρούσα εκλογική διαμάχη με την κα
ταρράκωση του πολιτικού λόγου και του πολιτικού ήθους, την πε
ριφρόνηση της κοινής λογικής και άρα του απλού ψηφοφόρου, τη
δημιουργία σ ’ αυτόν αδιεξόδων και τον εκβιασμό του, τον αιματη
ρό πόλεμο τω ν αφισών και τον ηχορυπαντικό πόλεμο τω ν μεγαφώνων, τα αεροπανώ και τις τεράστιες διαφημιστικές καταχωρή
σεις, που τα πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή οι
φορολογούμενοι (ώ, του θριάμβου της δημοκρατίας!), τα οικονο
μικό, τα μεγάλα οικονομικό προβλήματα του τόπου παίζουν πολύ
μικρό ρόλο, παρόλο που παραμερίστηκαν τα ευρωπαϊκό προβλή
ματα κι ο εκλογικός αγώνας διεξάγεται «εφ ’ όλης της ύλης». Κι ό
μως ήταν μια ευκαιρία γι’ αυτά κυρίως να πληροφορηθεί ο πολί
της, και να μην παραμείνουν η αθέατη πλευρά του παγόβουνου.
Είναι αλήθεια ότι δημοσιεύτηκαν τον τελευταίο καιρό μερικές έ
ξοχες αναλύσεις για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας
αυτή τη στιγμή, και τις συνέπειές τους για το άμεσο μέλλον — αλ
λά σε εξειδικευμένα, μάλλον, περιοδικά, στα οποία ο απλός πολί
της,δεν έχει πρόσβαση.1
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ είναι τόσο ανησυχητική, κι υποθηκεύεται τόσο
τραγικά το μέλλον αυτού του τόπου, κυρίως λόγω της σχεδόν α
νυπαρξίας παραγωγικών επενδύσεων, της οπισθοχώρησης μπρο
στά στη νέα διεθνή κατανομή της εργασίας, στην υπό εξέλιξη τ ε 
χνολογική επανάσταση και του αυξανόμενου χρέους, ώ σ τε θα
μπορούσαμε όλοι να πούμε στον εαυτό μας, όπως εκείνος ο Ά γ 
γλος στρατηγός όταν πήγαινε στη μάχη: «τρ έ μ ε σαρκιον, κι αν ή
ξερες που σε οδηγώ θα έτρεμ ες ακόμα π ερ ισ σ ό τε ρ ο » ! Για να
τρέμουμε, λοιπόν, ακόμα περισσότερο γράφεται αυτό το σύντομο
άρθρο, που είναι εστιασμένο στο πρόβλημα της συσσώρευσης
κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία, προσπαθώντας έτσι να συμ
πληρώσει, από μια άλλη πλευρά, το έξοχο άρθρο του Κ. Τσουκα
λά πάνω στη δομή της ελληνικής απασχόλησης, που δημοσίευσε
ήδη το «ΑΝ ΤΙ»2.
ΕΙΝΑΙ περιττό, βέβαια, να ειπωθεί ότι πέρα από την οικονομική
πολιτική της παρούσας κυβέρνησης3, που αποβλέπει, σε περίοδο
κρίσης, μέσα σε αντιφάσεις και χωρίς σοβαρό προγραμματισμό ή
ολοκληρωμένη και ρεαλιστική βιομηχανική πολιτική, σε ορισμέ
νες διαρθρωτικές αλλαγές και την αλλαγή ορισμένων κανόνων
του παιχνιδού ω ς προς τους νόμους της αγοράς και την ιδιωτική
επιχειρηματική πρωτοβουλία, κυρίως υπεύθυνη για την τραγική
κατάσταση της ελληνικής οικονομίας είναι η στρατηγική της ανά
πτυξης που ακολουθήθηκε στην τελευταία τριακονταετία: οι νικη
τές του Εμφυλίου Πολέμου (στον οποίο ηττήθηκαν όχι μόνο οι α
ριστερές, αλλά και οι αστικές εκσυγχρονιστικές δυνάμεις) στάθη
καν τραγικά ανίκανοι να θεμελιώσουν την οικονομία σε μια διευρυμένη βάση, με ουσιαστικές και αυτοσυντηρούμενες δυνατότη
τες, συσσώρευσης και ανάπτυξης, πέρα από τη δημιουργία μιας
παρασιτικής και «νταβατζίδικης» οικονομίας (ο όρος είναι του Κ.
Τσαλόγλου), χάρη στους άδηλους πόρους και τα «κεφάλαια» τω ν
ομογενών που έμπαιναν για αγορά γης, σπιτιών ή χτίσιμο ξενο δ ο 
χείων* αυτές οι άδηλες εισροές μας επέτρεπαν μια κατανάλωση
πολύ πέρα από τις παραγωγικές μας δυ νατότη τες4.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, αυτά τα «μη επιχειρημάτικά κεφάλαια» α
πό το εξω τερικό ανήλθαν: στη ν π ενταετία 1954-1958 σε 100 εκατ.
δολάρια, στην π ενταετία 1959-1963 σ ε 200 εκατ. δολάρια, στην
πενταετία 1964-1968 σε 300 εκατ. δολ., στη ν π ενταετία 1969-1973
σε 720 εκατ. δολ.. στη ν π ενταετία 1974-1978 σ ε 1070 εκατ. δολ.,
και στην πενταετία 1979-1983 σ ε 900 εκατ. δολάρια. Δηλαδή σύνο
λο, για την περίοδο 1954-1983, 3290 εκατ. δολάρια, όταν οι άμε
σ ες ξέ ν ε ς βιομηχανικές επ ενδύ σεις του Ν. 2687/52 δεν ξεπέρασαν τα 700-750 εκατ. δολάρια. Οι «ειδικοί πόροι» από το εξωτερι
κό (μεταναστευτικό συνάλλαγμα, ναυτηλιακό συνάλλαγμα και τα
επιχειρηματικά κεφάλαια) κάλυπταν το 1958 το 31,6% της δαπά
νης για εισα γω γές, το 1968 το 44,6% και το 1982 το 28,9%.
ΑΛΛΑ πώς εξελίχθηκε η συσσώ ρευση παραγωγικού κεφαλαίου
στην ίδια αυτή περίοδο; Το μ έγεθος που έχει καθοριστική σημα
σία είναι οι επ ενδύσεις παγίου κεφαλαίου στη μεταποιητική βιο
μηχανία και σ το γεω ργικ ό τομέα. Οι επ ενδύ σεις παγίου κεφα
λαίου στη μεταποιητική βιομηχανία αντιπροσωπεύουν (σε σταθε
ρές τιμές 1970): για την περίοδο 1951-60: 2,6% του ΑΕΠ (Ακαθάρι
στου Εγχώριου Προϊόντος), για την περίοδο 1961-74: 3,5% και για
την περίοδο 1975-83: 3,4%· για ολόκληρη την περίοδο 1951-1983
ο μέσος ό ρ ος είναι 3,2%. Το π οσοστό αυτό ήταν στην Ελλάδα μι
κρότερο από ό λ ες τις ά λλες χ ώ ρ ες του ΟΟΣΑ, όχι μόνο σε σύγ
κριση με χ ώ ρες όπ ω ς η Σουηδία, η Δυτ. Γερμανία, η Νορβηγία
κτλ. αλλά και με χ ώ ρ ες του ίδιου σχεδόν επιπέδου ανάπτυξης, ό
πως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Α ς σημειωθεί ότι ο ρυθμός αύ
ξησης του ΑΕΠ ήταν για την Ελλάδα ο μ εγαλύτερος από όλες τις
άλλες χ ώ ρες του ΟΟΣΑ στη δεκαετία 1961-70· κι ένας από τους
μεγαλύτερους στη δεκαετία 1971-1980, πράγμα που σημαίνει ότι
ελάχιστα χρησιμοποιήθηκε στη ν εικο,σαετία αυτή η αύξηση του
ΑΕΠ για χρηματοδότηση παραγωγικών επ ενδύ σεω ν και διεύρυν
ση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας.
ΓΙΑ ΝΑ γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις με τις επενδύσεις
σ το ν τομέα τη ς μεταποίησης, δίνουμε πιο κάτω (σε σταθερές τι
μές 1970) τα π οσοστά του συνόλου τω ν ακαθαρίστων επενδύσε
ων παγίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων και τω ν κατοικιών,
και ξεχω ρισ τά τω ν κατοικιών:
Πίνακας 1
Περίοδος

Σύνολο ακαθ.
επενδ. παγ.
κεφ. ως % ΑΕΠ

Επενδ. σε
κατοικίες
ως % ΑΕΠ

Λδγος του
ποσοστού των
οικοδ. προς το
ποσοστό της
μεταπ.

1951-60
1961-74
1975-83

18,0
26,0
21,6

6,4
7,9
6,2

2,5
2,3
1,8

1951-83

22,5

7,0

2,2

Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος.
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ στήλη μας δείχνει πόσες φ ορές ήταν μεγαλύτε
ρο το π οσοστό τω ν επ ενδύ σεω ν στις κατοικίες σε σχέση με το πο’ σοστό που πήγαινε σ το μεταποιητικό βιομηχανικό τομέα, σ ’ ένα
σύνολο επ ενδύ σεω ν παγίου κεφαλαίου, που δεν είναι ιδιαίτερα
ψηλό, συγκρινόμενο όχι με χ ώ ρες όπ ως η Ιαπωνία ή η Αλγερία
π.χ. αλλά η Νορβηγία και η Ολλανδία. Σαφώς η μεταπολεμική Ελ
λάδα δεν π έρασε μέσα από την «αιματηρή» (όπως την ονομάζει ο
Μαρξ) διαδικασία τη ς συσσώ ρευσης κεφαλαίου, που γνώ ρισαν ό
λες οι χ ώ ρες ανεξά ρ τη τα από οικονομικό σύστημα, που μπήκαν
στη διαδικασία τη ς ανάπτυξης με περιορισμό τω ν δημοκρατικών
ελευθεριών και αυταρχισμό, συμπίεση του βιωτικού επιπέδου και
περιορισμό τη ς κατανάλωσης, για να δημιουργηθεί πλεόνασμα
(κέρδη) που θα επ ενδυόταν από μια εκβιομηχανίζουσα αστική τά
ξη που χρησιμοποιούσε για τα εκσυγχρονιστικά της σχέδια την
τυπική δημοκρατία* στη ν Ελλάδα η μετεμφυλιακή άσκηση αυταρχισμού και κρατικής τρομοκρατίας, δεν στόχευε στην «αιματηρή»
διαδικασία τη ς συσσώρευσης..
ΟΠΩΣ είναι γ νω σ τό , ένα π οσοστό επ ενδύ σεω ν που γίνονται
χρειάζονται για τις αποσβέσεις και την αντικατάσταση τω ν στοι
χείων του παγίου κεφαλαίου που απαξιώθηκαν* αφαιρώντας αυτό
το ποσοστό, έχουμε το π οσοστό τω ν καθαρών επενδύσεων, που
έχει ιδιαίτερη σημασία για την αναπτυξιακή διαδικασία και τον τε 
χνολογικό εκσυγχρονισμό, μια και η νέα τεχνολογία εισάγεται με
τις νέες επενδύσεις. Η σχέση τω ν επ ενδύσεω ν αντικατάστασης
προς τις ακαθάριστες επ ενδύσεις ύστερα από μια απότομη αύξη
ση από 42% το 1951 σε 86% το 1954 ακολούθησε καθοδική τάση
μέχρι το 1972, οπ ότε έπ εσε σ το 36%. Μετά το 1973 άρχισε αυτό
το ποσσστό πάλι να αυξάνει και το 1983 έφ τα σε στο 66%. Κι αυτά
τα ποσοστά δείχνουν την ανεπάρκεια της αναπτυξιακής προσπά
θειας. μια και ολοένα και μεγαλύτερο μέρος τω ν νέω ν επενδύσε
ων στη μεταποιητική βιομηχανία χρησιμεύει για ν ’ αντικαταστή
σει κεφάλαιο που φθάρθηκε. Αυτό γίνεται ακόμα πιό έντονο αν υ
πολογιστεί ότι ενώ το 1972 το π οσοστό που αφορά τα μηχανήμα
τα και τον λοιπό εξοπλισμό αντιπροσώπευε το 41 % τω ν συνολι
κών καθαρών επ ενδύ σεω ν στη μεταποιητική βιομηχανία το 1983
αντιπροσώπευε μόλις το 17%.
«Σε π ερ ίπ τω σ η που σ υ ν εχ ισ θ εί και σ το μ έλλον ο ρυθμός των ε
πενδύσεων σ ε μηχανήματα και λ ο ιπ ό εξο π λισ μ ό που παρατηρή
θηκε κατά τα τρία τελευ τα ία έτη (1981-1983), το 1986 θα έχουμ ε
μηδενισμό τω ν καθαρών επ ενδύ σεω ν της κα τηγορίας αυτής και,
στη συνέχεια α πόλυτη μ είω σ η του υ π ά ρχοντος καθαρού κεφα
λαιακού αποθέματος... Σ τη ν ελληνική οικονομία έχο υ ν ήδη α ρχί
σει να δια μορφ ώ νοντα ι συνθήκες αποβιομηχανίσεω ς, δηλαδή
χρόνιας και σ ω ρευ τικ ή ς μ είω σ η ς της (α πόλυτης και σχετικής)
συμβολής της μ ετα π ο ιή σ εω ς στη ν εθνική οικ ονομ ία »5.
ΕΝΩ ΤΟ κεφαλαιακό απόθεμα, που δημιουργείται σωρευτικά α
πό τη διαδοχική προσθήκη τω ν νέω ν καθαρών επ ενδύσεων πα
γίου κεφαλαίου, και που έχει έτσι βασική σημασία για τις μακρο
χρόνιες εξελ ίξεις της παραγωγικής δυναμικότητας στη μεταποιη
τική βιομηχανία, αυξήθηκε στη μεταποιητική βιομηχανία μεταξύ
1979 και 1983 κατά 17% ενώ το κεφαλαιακό απόθεμα σε μηχανή
ματα και λοιπό εξοπλισμό αυξήθηκε μόνο κατά 11%. Έ τσι, η πα
ραγωγικότητα του συνολικού κεφαλαίου στη μεταποίηση μειώθη
κε, στην περίοδο 1979-1983, κατά 19%, ενώ η παραγωγικότητα
του κεφαλαίου μειώθηκε κατά 14%. Η παραγωγικότητα της εργα
σίας η οποία είχε το 1973 υπερτριπλασιαστεί σε σχέση με το
1961, ενώ η συνδυασμένη παραγωγικότητα κεφαλαίου και εργα 
σίας στη μεταποιητική βιομηχανία ενώ μέχρι το 1979 είχε ανοδι
κούς ρυθμούς, έ σ τω και με μικροδιακυμάνσεις, άρχισε έκ τοτε να
πέφτει, και η πτώση τη ς για τα τέσ σ ερ α τελευταία χρόνια υπολο
γίζεται σε — 12%. Α ς σημειωθεί ότι η απασχόληση στη μεταποιη
τική βιομηχανία σημείωσε κάμψη το 1983, για πρώτη φορά μετά
το 1961, παρόλο που η ποσοστιαία συμμετοχή της στη συνολική
μη αγροτική απασχόληση είχε αρχίσει να μειώνεται από το 1974.
ΕΚΤΟΣ από το ν μεταποιητικό τομέα της οικονομίας, που έχει ή
δη αρχίσει η διαδικασία της αποβιομηχάνισης, θα ήταν ενδιαφέ
ρον να εξετά σου μ ε την εξέλιξη τω ν επενδύσεων, κατά τα τελευ
ταία τουλάχιστον χρόνια, και στους άλλους τομείς της οικονο
μίας6. Ω ς προς το σύνολο τω ν επ ενδύ σεω ν παγίου κεφαλαίου
στην οικονομία μετά την απότομη πτώση του 1974, άρχισε με βρα
δύ ρυθμό η αποκατάστασή του ς σ το επίπεδο του 1973, που σχε
δόν επιτεύχθηκε το 1979. Από το 1980 όμως κι έπειτα αρχίζει μια

νέα μείωση, που συνεχίστηκε ακόμα και το 1983 σε ποσοστό
1,4%* μ’ αυτό το ν τρόπο το σύνολο τω ν επενδύσεων παγίου κε
φαλαίου στην οικονομία είναι ελάχιστα μεγαλύτερο (σε στα θερές
τιμές 1970) μ’ αυτό που ήταν πριν 13 χρόνια. Ό σ ο για την εξέλιξη
της κατανομής τους στους διάφορους τομείς και κλάδους της οι
κονομίας, που είναι πολύ χαρακτηριστική και άκρως ενδιαφέρου
σα για τη διαμόρφωση της αναπτυξιακής διαδικασίας μέσα στην
τελευταία δεκαετία, μας τη δίνει πολύ παραστατικά ο πιο κάτω πί
νακας:
Πίνακας 2
Η εξέλιξη στη διάρθρωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου

Σύνολο επενδύσεων
Γεωργία κτλ.
Ορυχεία - λατομεία
Μεταποίηση
Ενέργεια κτλ.
Μεταφορές-επικοινωνίες
Κατοικίες
Δημόσια διοίκηση
Λοιπές επενδύσεις

1970

1973

1979

1982

1983

100,0
10,6
2,1
14,2
7,2
20,8
27,9
1,2
16,0

100,0
9,7
2,0
14,4
8,7
20,5
30,6
0,7
13,4

100,0
7,7
2,9
13,9
7,4
20,9
31,8
0,6
14,8

100,0
7,0
4,2
14,7
8,2
28,0
24,2
0,7
13,0

110,0
7,2
4,7
14,7
10,9
24,2
25,4
0,8
12,1

Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος.

ΑΠΟ ΤΟΝ πίνακα διαπιστώνουμε ότι μόνο οι επενδύσεις στα Ο
ρυχεία - Λατομεία (δηλαδή οι τυπικές για υποανάπτυξη χώρα εξορρυκτικές δραστηριότητες) και οι Μ εταφορές - Επικοινωνίες (ό
που και εκεί προτιμήθηκαν τα ατομικά ενεργοβόρα μέσα μεταφο
ρών, ενώ οι σιδηρόδρομοι έμειναν όπως ήσαν την εποχή του Χαρ.
Τρικούπη) είχαν μια κάπως ευνοϊκή εξέλιξη: με δείκτη 100 το
1970, βρέθηκαν στο 135 το 1973, στο 372 το 1980, στο 450 το 1981
και στο 263 το 1983. Η αύξηση στον τομέα τω ν κατασκευών - κα
τοικιών ήταν σημαντική στα χρόνια της χούντας (κι αυτό δείχνει
το είδος τω ν αναπτυξιακών προσανατολισμών που είχε η στρα
τιωτική δικτατορία): με βάση 100 το 1970 βρέθηκε σ το 155 το 1973
για να πέσει στο 80 το 1974, ν ’ ανέβει στο 144 το 1979 (πράγμα
που δείχνει, ότι ακόμα και τις παραμονές της έντα ξη ς στην ΕΟΚ
που πήγαινε το οικονομικό πλεόνασμα), να πέσει σ το 103 το 1982
και στο 107 το 1983.
ΑΛΛΑ εκεί που η εξέλιξη τω ν επενδύσεων είναι καταστρεπτική
είναι στον αγροτικό τομέα της οικονομίας (κι αυτό ιδιαίτερα στις
παραμονές της ένταξής μας στην ΕΟΚ, που θα μας άνοιγε για τα
αγροτικά μας προϊόντα, κατά τα λεγάμενα τω ν τό τε κυβερνητών,
την τεράστια και πλούσια αγορά τω ν 270 εκατομμυρίων ανθρώ
πων). Με δείκτη 100 το 1970, οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα
βρέθηκαν στο 129 το 1972, στο 93 το 1974, στο 96 το 1978, στο 82
το 1980, στο 77 το 1981, στο 78 το 1Ô82 και στο 79 το 1983* έτσι, το
1982 οι γεω ργικές επενδύσεις βρίσκονταν στο επίπεδο του 1979
που ήταν το ίδιο με το 1970. Δ εν είναι τυχαία μετά απ’ αυτό, η χα
μηλή παραγωγικότητα στη γεωργία, και η έλλειψη ανταγωνιστι
κότητας τω ν ελληνικών αγροτικών προϊόντων όχι μόνον στις ξέ 
νες αγορές, αλλά και στην ελληνική αγορά (το, σε βαρβαρικά και
ασύνταχτα ελληνικά, σύνθημα «ο επιμένων ελληνικά» θα έπρεπε
να συμπληρωθεί και με το «αυξάνοντας την παραγωγικότητα»).
Η ΑΝΟΙΞΗ της (οποιοσδήποτε) ελληνικής εκβιομηχάνισης με
ταπολεμικά κράτησε μόλις δεκαπέντε χρόνια. Η «νταβαντζίδικη»
οικονομία τω ν άδηλων πόρων, τω ν εισα γω γώ ν κάθε είδους κατα
ναλωτικών προϊόντων, τω ν «κεφαλαίων» του εξωτερικού για αγο
ρά οικοπέδων και κατασκευή σπιτιών, παίρνει τέλο ς και με τη
μείωση τω ν πόρων αυτών: μεταξύ 1981 και 1983 υπήρξε μια μείω
ση κατά 17% για το σύνολο τω ν άδηλων πόρων, κατά 17% για το
μεταναστευτικό συνάλλαγμα και κατά 28% για το ναυτιλιακό συ
νάλλαγμα* όσο για την εισαγωγή κεφαλαίων για αγορά ακινήτων
η μείωσή τους μεταξύ 1980 και 1983 είναι γύρω στο 26%.
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ όλοι μας, ότι για να αναπληρωθούν αυτοί
οι πόροι από το εξωτερικό, πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό της
συσσώρευσης στο εσωτερικό, ώ στε να αυξηθεί πάλι η ανταγωνι
στικότητα τω ν ελληνικών προϊόντων* γιατί μια προσπάθεια ανά
καμψης της οικονομίας και αναπτυξιακής διαδικασίας, με τις πα
ρούσες διαρθρωτικές συνθήκες, θ’ αύξαινε ακόμα πέρισότερο
τον πληθωρισμό και το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών, που

δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να καλύπτουμε με εξω τερικό δα
νεισμό — ο οποίος έφτασε ν ’ αντιπροσωπεύει το 45% του ΑΕΠ (Α
καθόριστου Εθνικού Προϊόντος), και να δημιουργεί, μαζί με την
έλλειψη επενδύσεων, τη δεύτερη μεγάλη υποθήκη για τις (άμεσα)
μελλοντικές γενιές. Στην τελευταία Έκθεση του ΟΟΣΑ γίνεται
σαφώς η υπόδειξη ότι για να βρει η ελληνική οικονομία τον ανα
πτυξιακό της δυναμισμό και την εξωτερική της ανταγωνιστικότη
τα, πρέπει 8-10% του ΑΕΠ να μεταφερθεί από την κατανάλωση
στις παραγωγικές επενδύσεις7. Κι αυτό πρέπει να γίνει διατηρώ
ντας την ανοιχτή οικονομία, ενταγμένη σε μια τελωνειακή ένωση
όπως η ΕΟΚ, την ιδιωτική επιχείρηση και την πολυκομματική δη
μοκρατία με όλες τις πολιτικές ελευθερίες και τα ατομικά δικαιώ
ματα, με μια άλλη, αυτοδιαχειριστική, αντίληψη τω ν εργασιακών
σχέσεω ν με μια άλλη, οικολογική μεταχείριση του φυσικού περι
βάλλοντος —πολύτιμης κι αυτής κληρονομιάς που την καταστρέ
ψαμε, χωρίς να εκβιομηχανιστούμε8.

• μια δασμολογική προστασία είναι αδύνατη λ ό γ ω τη ς ένταξής
μας στην ΕΟΚ, αλλά όχι μόνον λ ό γω αυτής, και καλώς είναι αδύ
νατη, γιατί πέρα από την προστασία της «νηπιακής βιομηχανίας»
είναι καταστρεπτική.
ΚΙ ΟΛΑ αυτά, πρέπει να γίνουν χω ρίς μείωση του βιωτικού επι
πέδου τω ν εργαζομ ένων, και με διατήρηση και εμβάθυνση των
δημοκρατικών ελευθεριών. Για τη «μετάβαση σ το σοσιαλισμό» οι
Γάλλοι σοσια λιστές κάνανε σύνθημα το « ο ύ τε να χαθούμε ούτε
να π ρ ο δ ώ σ ο υ μ ε» — και προδοσία είναι το γλίστρημα του σοσιαλι
σμού σ το ν ολοκληρωτισμό* και πρέπει ν ’ αναλυθούνε συγκεκρι
μένα από του ς αριστερούς και του ς σ οσ ια λισ τές οι μηχανισμοί με
τους οποίους γίνεται αυτό το γλίστρημα, απ οφ εύγοντας π.χ. τις
ευρωκομμουνιστικές γενικολογίες. Σ το μεταξύ, πρέπει ν’ ανορ
θώσουμε την οικονομία μας (όπως π.χ. προσπαθεί να κάνει ο Μιτεράν στη Γαλλία). Αλλά... «τ ω ν οικιώ ν ημώ ν εμπιπραμένων, η
μ είς άδω μεν» (και μάλιστα από μεγαφώνων).

ΣΗΜΕΡΑ, τριάντα χρόνια μετά από την έναρξη μιας κάποιας
διαδικασίας εκβιομηχάνισης με μια στρατηγική που έκανε τη σύν
θεση ανάμεσα στη φιλελεύθερη οικονομική πολιτική και το δα
σμολογικό προστατευτισμό, τα προβλήματα της ελληνικής οικο
νομίας παραμένουν σχεδόν τα ίδια: ανεπαρκής βαθμός εκβιομη
χάνισης, τεχνολογική καθυστέρηση, παρασιτισμός και μια σημαν
τική «υποδόρεια» οικονομία, χαμηλή παραγωγικότητα σε πολ
λούς κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας και στη γεωργία, α
νυπαρξία αγοράς κεφαλαίου και εξάρτηση του βιομηχανικού το 
μέα από το Τραπεζικό σύστημα, ελεγχόμενου κατά 85% από το
Κράτος, τεράστια δημόσια ελλείμματα και ταχέω ς αυξανόμενος
εξωτερικός δανεισμός, επισφαλής θέση στο διεθνή καταμερισμό
εργασίας. Από μία άποψη, οι δυσκολίες είναι σήμερα μεγαλύτε
ρες, απ’ αυτές πριν τριάντα χρόνια γιατί:
• δεν υπάρχει πια ω ς λύση η μετανάστευση,
• ο περιορισμός της πληθωρικής και παρασιτικής απασχόλησης
στο δημόσιο τομέα είναι πολύ δύσκολος,
• η μεταποιητική βιομηχανία έχει ανάγκη από μαζικές επενδύ
σεις έντασης κεφαλαίου, που θα περιλαμβάνουν και τη νέα τεχνο
λογία, πράγμα που θ’ αυξήσει προσωρινά την ανεργία,
• πρέπει ν’ αναδομηθούν οι προβληματικοί κλάδοι και να καταδι
καστούν οι μη βιώσιμες προβληματικές,
• οι πόροι από το εξωτερικό που χρηματοδότησαν την αύξηση
του ΑΕΠ, αν όχι την ανάπτυξη, περιορίζονται,
• μεγάλωσε η εξάρτηση από τις εισα γω γές και θα είναι ακόμα
μεγαλύτερη αν υπάρξει ανάκαμψη* προς το παρόν υπάρχει κάμ
ψη των εισαγωγών λόγω ανυπαρξίας ανάπτυξης,
• δεν είναι δυνατή άμεση αύξηση τω ν εξα γ ω γώ ν μας* μια τέτοια
αύξηση εξαρτιέται από την ανόρθωση του παραγωγικού μας μη
χανισμού, την αύξηση της παραγωγικότητάς μας και την πτώση
του ποσοστού του πληθωρισμού, που τρέχει γύρω στο 20%,
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Ο Άτλας των βουλευτικών εκλογών της 18ης Οκτωβρίου 1981.
Περιλαμβάνει 56 έγχρωμους χάρτες ένα για καθεμιά εκλογική περιφέ
ρεια. με τα αναλυτικά εκλογικά αποτελέσματα κατά δήμο και κοινότη
τα. Ένα απαραίτητα και επίκαιρο βοήθημα για τη μελέτη της σύγχρο
νης πολιτικής ζωής.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ: Νικηταρά 2, τηλ. 36.09.150
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ΧΩΡΙΣ δικά μας ΛΟΓΙΑ
Εκπομπή Κ Ο Ν ΤΑ Σ Τ Α ΣΠ Ο Ρ ,
ΕΡΤ 2, Τ ετά ρ τη 16.5.84:
Συνέντευξη το υ προπονητή του Π αναθη
ναϊκού
κυρίου ΓΙΑΤΣΕΧ ΓΚΜ ΟΧ
(αποσπάσματα, μεταφ ρασ μένα για τους
τη λ εθεα τές από τον ίδιο, από τα πολωνι
κά σε κάποια άλλη γλώσσα):

ΓΙΑΤΣΕΧ ΓΚ Μ Ο Χ: Τέλω να πω ότι οπωσδήποτα
κατένας προπονητής τέλει για ομάδα καλό. Ξέ
ρα ότι και γιδιοκτήτες διοίκηση τέλει ότι Πανα
θηναϊκός τα παίρνει πρωτάθλημα αλλά λόγω ότι
έκανα λίγο ανάλυση και τι ήταν πριν με Παναθη
ναϊκός, γιατί δεν πήρε πρωτάθλημα, βρήκα ένα
λέξη που ήξερα ότι ξεφορτώνει παίχτες. Γιατί
πίστευα ότι παίχτες λόγω αυτό χάθηκαν προσω
πικότητα, λόγω ομάδα, κουβεντιάσαμε πάντα
Παναθηναϊκός. Γ Γ αυτό είπαμε ότι κάνουμε βά
σεις. Και πραγματικά είπαμε, ούτε ψέματα, ούτε
κορόιδο ότι κάναμε βάσεις (...).
Τέλω να πω ότι από αρχή κόσμος πολύ κοντά
μας, και μπορώ να πω ότι από πρώτη στιγμή ή
ταν λιγάκι πικραμένος, ότι δεν είχαμε μεγάλο ό
νομα μες στομάδα, αλλά κόσμος συνέχεια ήταν
κοντά μας, και μπορώ να πω ότι κι εμείς απαντή
σαμε. Κάναμε αυτό καλό και αυτό το κύκλο ήταν
κύκλο (...)

Τέλω να πω ότι δουλειά προπονητής είναι πο
λύ δύσκολο, αλλά και άλλο πράγμα κάθε προπο
νητής και άνθρωπο έχει κάτι πρόγραμμα που τέλει να κάνει καλά. Και τώρα είμαι διαφορετικός
με κάτι άλλο; Πρώτο πρώτο είμαι επάγγελμάτίας. Ότι δουλεύω γιατί είμαι έτοιμος γι’ αυτό
το επάγγελμα. Και μπορεί φαίνεται από άκρη, α
πό έξω, ότι κάτι διάφορο, αλλά πιστεύω ότι πολ
λές φορές, από πάντα, επαναλαμβάνω ότι πιο
δύσκολο πράγμα είχαμε εμείς γιατί ρωτήσατε ε
μένα αλλά να πω, ότι αυτά τα συνεργασία γρα
φείο τύπου κι εμείς ήτανε τελευταίο καιρός κα
λό. Και μπορεί λόγω αυτό φαίνεται ότι είμαι,
πως είπατε αυτό, ιδιόρρυθμο. Μπορεί αυτό. Για
τί εγώ δεν ήθελα από αρχή να πω πολλά λέξη.
Γιατί πρώτα είναι δουλειά, και μετά κουβέντα.
(Αφού επιμένει χωρίς μεταφραστή, αφήνετέ
τον, Γραφείον Τύπου, αλλά, Τηλεόραση, δείχνετέ τον με υπότιτλους. Να μην νιώθουμε σαν παί
κτες του Παναθηναϊκού. Εμείς δεν πληρωνόμα
στε για να τον ακούμε.
Να τον καταλαβαίνουμε. Να καταλαβαίνουμε
σε ποια μορφή επικοινωνίας στηρίχτηκε το φετεινό θαύμα των πρασίνων. Γιατί αυτό μέρα που
είδα προπονητής Γκμοχ τηλεόραση πιαστήκαμε
ψυχή μας).

— Γιατί δεν ήθελα από αρχή να πω πολλά λέξη.

Χωματερές και
για τα γκολ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ, να
πούμε και για τις αθλητικές ευρωαπάτες. Για
τον τρόπο που έχουν οι δικτυωμένοι και φαρισαΐοι του ευρωπαϊκού αθλητισμού και τη
βγάζουν καθαρή και διαιωνίζουν την υπερε
θνική δικτατορία τους.
Λοιπόν: Στη Μαφία του ευρωπαϊκού αθλη
τισμού δεν έχουμε πλούσιο Βορά και φτωχό
Νότο. Είναι λίγο πιο μπλεγμένα, γεωγραφι
κά, τα πράγματα.
Στο ποδόσφαιρο πρώτα, έχουμε την Ιταλία
και την Ισπανία που λύνουν και δένουν, που
μόνο δένουν, που χαίρονται μόνοι τους. Εδώ
μιλάμε για δαντελένια τρομοκρατία που εξασκείται με τα πιο σύγχρονα μέσα που μπορεί
τε (και δεν μπορείτε) να φανταστείτε σε διαι
τητές, επόπτες, παράγοντες κτλ., και που,
παρόλ’ αυτά, δεν αρκεί για να παίρνουν όλα
τα Κύπελλα αυτοί οι δραστήριοι Λατίνοι. Ι
σως επειδή οι Εγγλέζοι δεν χαρίζουν κάστα
να στο γήπεδο κι οι Δυτικογερμανοί μόνο φέ
τος χάρισαν.
Τώρα, ποιοι βγάζουν το φίδι απ’ την τρύπα,
ποιοι είναι τα τσιράκια; Ποιοι διαιτητές χώ
νονται στο βούρκο, από ποιες χώρες είναι οι
πιο ευάλωτοι, οι πιο πεινασμένοι; Δεν χρειά
ζεται να το πω εγώ. Τους ξέρετε πολύ καλά,
όσοι αγανακτείτε σε ματς όπως π.χ. το πρό
σφατο Γιουβέντους-Πόρτο: Είναι οι Ανατολι
κοί. Όχι συχνά οι Σοβιετικοί. Αλλά συχνό
τατα οι Ρουμάνοι (η ελίτ των Βαλκανίων, οι
από δω Λατίνοι), οι Γιουγκοσλάβοι, οι Ανατολικογερμανοί, οι Ούγγροι. Τα υπέρλαμπρα
άστρα της ευρω-ποδοσφαιρικής πραγματικό
τητας τα γνωρίζετε πάλι: Ο Ούγγρος Παλοτάι, ο Ρουμάνος Ραϊνέα, ο Ανατολ υ κογερμανός Πρόκοπ. Μεγάλοι τεχνίτες του σφαγιασμού με μπαμπάκι, ιταλικότεροι των Ιτα
λών, άτομα με εξαιρετικά ηλαττωμένες ηθι
κές αντιστάσεις, φοβεροί και τρομεροί ταχυ
δακτυλουργοί (ή ταχυ-σφυρικτάκιες, αν προ
τιμάτε). Το τι έχουν διαπράξει όλα αυτά τα
χρόνια στο ευρωπαϊκό διεθνές κύκλωμα αυ
τοί οι κύριοι βάσει των δέρ μάστερ’ς βόισες
δεν λέγεται, ούτε εκτιμάται με τα συνήθη μέ
τρα. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που έχουμε
φτάσει στο σημείο οι Εγγλέζοι να καταγγέλουν δωροδοκία ακόμα κι αν περάσουν έξω
από το ξενοδοχείο Ιταλικής ή Ισπανικής ο
μάδας οι τέτοιοι κυκλωματίες.
Στο μπάσκετ ύστερα, η Μαφία περιλαμβά
νει και τη Γαλλία, που σιγοντάρεται από νεό
κοπους ισχυρούς του χώρου όπως η Δυτική
Γερμανία π.χ. Εδώ έχουμε και διαρκές σκάν
δαλο Ισραήλ, που με τους μαύρους σημίτες
του συμμετέχει στα ευρωπαϊκά (!) πρωταθλή
ματα, αναθεωρώντας βιαίως και τη γεωγρα
φία (ειδικότης του) και κάθε έννοια θράσους

(ειδικότης του). (Οι Σοβιετικοί αποχώρησαν
για μερικά χρόνια από τα Κύπελλα, αλλά το
Ισραήλ έμεινε και τους περίμενε υπομονετι
κά ώσπρυ ξαναγύρισαν).
Εμείς, τα Ελληνάκια, είτε Βοράς είναι, είτε
Μαφία, μένουμε απέξω. Κάνουμε μερικές
προσπάθειες τσάτρα-πάτρα στον αγωνιστικό
τομέα, που σκορπίζουν εύκολα, με το χέρι
στην τσέπη, οι δικτάτορες. Κι όταν, εδώ που
τα λέμε, δεν κατάφερε η μεγάλη εκείνη Ολ
λανδία να πάρει ένα Κύπελλο στο ποδόσφαι
ρο, και οι Γιουγκοσλάβοι στο μπάσκετ κά
νουνε τρύπες στο νερό, μη ζητάμε και πολλά.
Οι Γιουγκοσλάβοι όμως τα θέλουνε και τα
παθαίνουνε με τα πίτουρα που ανακατεύον
ται, εμείς τι χρωστάμε να μας πατάνε κάτω
τις ομαδίτσες μας διαιτητές τύπου Κούριλιτζ
(Αγγλία -Ελλάς, μπάσκετ, προολυμπιακό), ή
Ραϊνέα (Ιταλία - Ελλάς, ποδόσφαιρο, τελικά

— Εσύ, Νίκο, θα φυλάς το διαιτητή. Από κοντά!

ευρωπαϊκού); Τι τους κόφτει ο Χατζηπαναγής, αφού ουσιαστικά δεν μας υπολογίζουν,
και γιατί πρωτοστατεί Ισπανός στην απαγό
ρευση; Ισπανός, που η χώρα του έχει χρησι
μοποιήσει στην εθνική της παίκτη που είχε
παίξει προηγουμένως, όχι σε μία, αλλά σε
δύο άλλες εθνικές ομάδες.
Οι παράγοντές μας, βέβαια, όπως και οι
παράγοντες των Ολλανδών, των Αυστρια
κών και των υπολοίπων φουκαράδων, ούτε
τα στοιχειώδη δεν καταφέρνουν, λόγω ανικανότητος, επιπλέον όλων των άλλοον κα
κών. Πήγαμε και ψηφίσαμε τον Βραζιλιάνο
Χαβελάνζε, μόνοι Ευρωπαίοι, μπροστάρη
δες, κι όχι μόνο μας διέγραψαν κατόπιν αυ
τού οι Ευρωπαίοι, αλλά ούτε που μας είδε,
ούτε που μας ξέρει κι ο Χαβελάνζε. Διαιτη
τής μας δεν διαιτητεύει ποδοσφαιρικά παι
χνίδια ούτε για δείγμα, παραμένουμε φτωχοί,
πλην τίμιοι. Και στο μπάσκετ, που βγάλαμε
και δυο διαιτητικές κορυφές, παραμένουμε
υπερκομματικοί, πλην ελάχιστοι.
Έτσι αναγκαζόμαστε να χαιρόμαστε, να
λυτρωνόμαστε υποστηρίζοντας με φανατι
σμό αγγλικές ομάδες στο ποδόσφαιρο ή ρί
χνοντας κατοστάρα στο Ισραήλ στο μπά
σκετ, αφού ο εθνικισμός του δεν του επιτρέ
πει να κατεβάσει τους μαύρους των ομάδων
του στο εθνικό του συγκρότημα.
Κι έτσι θα συνεχίσουμε. Κάνοντας μικροσοδειές και σκάβοντας να κάτι χωματερές.
Χωματερές για τα καλάθια, τα γκολ, τις νί
κες, για τα Κύπελα. Και το ΠΑΣΟΚ θα συνε
χίσει να δηλώνει ότι λύθηκε πια το θέμα Χατζηπαναγή, αλλά ο Χατζηπαναγής στο τσακ
δεν θα μπορέσει ποτέ να βγει απ’ το ψυγείο.
Ά λλω στε καλά περνάμε που ’μαστέ όλοι
μαζί παρέα μέσα στο ψυγείο.
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Καλοκαιρινές πανδαισίες
Πληθαίνουν σταθερά οι προαναγγελίες τω ν μεγάλω ν π ο λ ιτισ τι
κώ ν γεγονότω ν του καλοκαιριού. Θα ίσχυε εν μέρει το « σ λ ό γ 
κ α ν » « κάθε πόλη και φεστιβάλ, κάθε χ ω ρ ιό και π ο λ ιτισ τικ ό δε
καήμερο». Έχουμε αναφερθεί και εις βάθος — που λένε— γ ι'α υ 
τού του είδους τον π ο λιτισ τικ ό πληθωρισμό. Δ ε ν υπάρχει αμφι
βολία ό τι το φαινόμενο έχει κ α τ ’ αρχήν μια υγιή αφετηρία, κά
βους μοιάζει να ανατρέπει τα δεδομένα κά ποιω ν κ εντρικ ώ ν εκ
δ η λώ σεω ν που καλύπτουν τις π ο λ ιτισ τικ ές ανάγκες και απαιτή
σεις ενός ορισμένου κοινού.
Α λλά η θεραπεία μιας μονομέρειας δεν β ρίσκ ετα ι σ τ ο τέντω μα
του σκοινιού σ το άλλο άκρο. Σ χεδό ν σε κάθε επαρχία έχουμε τη
διοργάνωση πολυήμερων «σ ύ ν θ ε τω ν » εκ δ η λ ώ σ εω ν όπου συνωθούνται σε ένα κάποιο πρόγραμμα από π ρω τοπορια κ ά έργα
μέχρι χ ο ροί φουστανέλας, χ ω ρ ίς πουθενά να υπάρχει ούτε η διά
κριση τω ν ειδώ ν ούτε η σύνθεσή τους, ούτε η παιδεία, ούτε η
συμμετοχή, αλλά απλά και μόνο ο π ο λ ιτισ τικ ό ς α κτιβισμός που
παρήγαγε και ολοκ λή ρω σε τις εκδηλώ σεις.
λ τον π ο λ ιτισ τικ ό αυτόν αγώνα έχουν στρατευθεί οι πάντες,
νομάρχες, δήμαρχοι, π ο λ ιτισ τικ ο ί φορείς, σ ε μια άμιλλα με τα
αντίστοιχα γειτονικά μεγέθη. Είναι βέβαιο ό τι φέτος θα καταρρίψουμε κάθε ευρωπαϊκό ρεκόρ.
Θα προτείνουμε λοιπόν στα Υπουργεία Π ο λιτισ μ ο ύ και Ν έας
Γενιάς που κυρίως καλούνται να ενισχύσουν παρόμοιους οργα
σμούς, εφόσον βρίσκονται μπροστά σε μια π ο σ ο τικ ή πρόκληση,
να θέσουν με τη σειρά τους ένα π ο σ ο τικ ό μ έτρο της π ο ιό τη τα ς:
να μην εγκρίνουν κανένα « π ο λ ιτισ τικ ό μή να », « π ο λ ιτισ τικ ό δε
καήμερο», « π ο λιτισ τικ ή βδομάδα» και να ενισχύουν κ α τ' ανώ 
τατο όριο « π ολιτιστικά τριήμερα».
Α ν συμφωνήσουν οι φορείς σ τη ν έκταση, να σ υ ν εχ ισ τεί η σ υ 
ζήτηση επί του περιεχομένου, που θα μ πορούσε να διαφοροποιη
θεί αισθητά από τη μελέτη της εμπειρίας της περσινής καλοκαι
ριάτικης έκρηξης, της οποίας τα θραύσματα μας καταδιώ κουν
μέχρι σήμερα...

I Ινδοί εν μέσω
ευρωεκλογών · η Ινδική
I πρεσβεία και το Πολιτιστικό
Κέντρο Δελφών, οργανώνουν
εκδήλωση με δέκα ινδικές
ταινίες στον κινηματογράφο
Αίγλη. Ανάμεσά τους, τρία
αριστουργήματα του
μεγαλύτερου Ινδού
κινηματογραφιστή, του
Σάτγιαζιτ Ρ έι: Τσαρουλάτα
(1964), Ο ακατανίκητος (1956)
και Το βασίλειο των διαμαντιών
(1980). Παρουσιάζονται επίσης
ταινίες των Σιάμ Μπενγκάλ,
Γκίρις Κάρνακτ, Αραβιντάμ και
Μάνι Κωλ. Με 800 ταινίες κάθε
χρόνο η Ινδία σπάει ρεκόρ
παραγωγής, ο κινηματογράφος
της όμως παραμένει σχεδόν
άγνωστος στην Ευρώπη. Η
εκδήλωση θα διαρκέσει μέχρι
τις 20 Ιουνίου · Τα αρχικά
Κ.Λ. είναι ο τίτλος του
περιοδικού της Ομοσπονδίας
Κινηματογραφικών Λεσχών,
ενός εντύπου που φιλοδοξεί να
ενημερώσει το κοινό των
λεσχών για τον κινηματογράφο
με στοιχεία, άρθρα, αναλύσεις
και αναδρομές σε σκηνοθέτες
και κινηματογραφικά είδη. Στο
πρώτο τεύχος υπάρχει μια
συνέντευξη του προέδρου του
Ελληνικού Κέντρου
Κινηματογράφου Παύλου Ζάννα,
ένα κείμενο του Νίκου Κολοβού
για τον Λουΐς Μπουνιουέλ, μια
j κινηματογραφόφιλη προσέγγιση
: από το Λεωνίδα Κακάρογλου
ί ορισμένων προσφάτων ταινιών
! που (μπορεί και να) πέρασαν
απαρατήρητες καθώς και ένα
ωρπίο διήγηιια του Γιώργου

I

Ιωάννου, με τίτλο Τα λαϊκά
σινεμά · Η Ξεχωριστή
I συμμορία, γυρισμένη το 1964,
! είναι ίσως η πιο
παραγνωρισμένη ταινία της
j πρώτης περιόδου του Ζαν Λυκ
Γκοντάρ και ταυτόχρονα η πιο
«γραμμική», η περισσότερο
ανάλαφρη. Προβάλλεται
σήμερα από την
Κινηματογραφική λέσχη της
ΕΡΤ-1 τα μεσάνυχτα. Η σκηνή
της ταινίας που προτιμώ είναι η
στιγμή που η Ά νν α Καρίνα, ο
Σάμι Φρέι, και ο Κλώντ
Μπρασέρ αποφασίζουν να
σπάσουν το παγκόσμιο ρεκόρ
τρεξίματος μέσα στο μουσείο
του Λούβρου και το διασχίζουν
j σε δύο λεπτά και
κάτι · Ευχάριστη είδηση για
τους τζαζόφιλους: κυκλοφόρησε
ο πρώτος από τους τρεις
δίσκους που πρόκειται να
εκδόσει η Praxis και ο Κώστας
Γιαννουλόπουλος και οι οποίοι
περιέχουν τη φετινή συναυλία
του Σαν Ρα στην Αθήνα. Στο
οπισθόφυλλο ο αμερικανός
φίλος μας ετοιμάζεται να
απογειωθεί μπροστά στην
Ακρόπολη.
• Α ς μιλήσουμε για έναν
τραγουδιστή: είδαμε σε
διάστημα λίγων ημερών δύο
φορές το Μάκη
Χριστοδουλόπουλο, στο
πανηγύρι του Στέλιου Ράμφου
στην Πεντέλη με την ορχήστρα
του Τάκη Σούκα και και στο
αναψυκτήριο Παλλήνη με τους
Βασίλη Σαλέα (κλαρίνο) και Θ.
Καμπουρίδη (μπουζούκι). Και
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Λίγα ψίχουλα ενημέρω σης γυρεύω...
Δαιμόνιοι συνεργάτες μα, τρο
Μεταφέροντας την παράκληση
μοκράτησαν
με ένα μαγνητόφω
πολλών αναγνωστών, θέτουμε υ
νο 64 Αθηναίους σε στάσεις λεω
πόψη των ενδιαφερομένων το α
φορείων, στο γραφείο τους ή τον
κόλουθο μικρό θεματάκι.
πάγκο του μαγαζιού τους.
Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρξε αυ
Οι απαντήσεις που πήραμε εν
τές τις μέρες μια κατηγορία Ελ
δεχομένως να συνδέονται με τη
λήνων που ήθελε να μάθει διάφο
σύγχυση των δημόσιων χώρων α
ρα πράγματα που συνδέονται με
πό τους ήχους, τις αντεγκλήσεις
τις ευρωεκλογές. Αυτοί οι περίερ
και τις εν γένει προεκλογικές
γοι Έλληνες ήθελαν να πληροφοδραστηριότητες. Στο ερώτημα
ρηθούν συγκεκριμένα γιατί αυτές
για παράδειγμα «α ν κατά τη γνώ
οι εκλογές ονομάζονται «ευρωε
κλογές» και αν αυτό συνδέεται ' μη σας είμαστε στην ΕΟΚ» πή
ραμε τις εξής (ανάμεσα σε άλ
με τα θέματα της ένταξής μας
λες) απαντήσεις:
στην Κοινότητα.
Δευτερευόντως, κάποιοι πιο ε
— Και είμαστε, και δεν είμαστε.
πίμονοι θέλανε συγκεκριμένες
— Στη μέση είμαστε.
διευκρινίσεις για τη στάση των
— Εγώ ψήφισα να μην είμαστε.
κομμάτων σε διάφορα επίμαχα
Τώρα τι γίνεται, είναι μπερδεμένα
τα πράγματα. Είμαστε μάλλον με
θέματα που δημιουργούνται στο
μία ειδική σχέση, χωρίς να την
εσωτερικό της Κοινότητας και
λέμε
έτσι.
τις αντίστοιχες ελληνικές προτά
— Μου φαίνεται ότι είμαστε.
σεις.
— Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε.
Αλλοι επίσης, ζήτησαν απο
— Ξέρω κι εγώ, μάλλον.
λογισμό των κομμάτων στο ευ
— Δεν ξέρω, είμαστε, δεν
ρωκοινοβούλιο και άλλοι προε
είμαστε, δεν ξέρω καλά.
κλογικές δεσμεύσεις για τα μετέ- I — Άστα, όστα, καλύτερα.
— Δεν ξέρουμε πια που είμαστε.
πειτα.
— Αυτή είναι πραγματικό μια
Σ’ αυτή την περίεργη κατηγο
ερώτηση κρισεως.
ρία Ελλήνων θα θέλαμε να προ
— Είμαστε στο περίπου.
σθέσουμε και άλλους που τους α
— Δεν το έχω ξεκαθαρίσει. Αλλά
νακαλύψαμε σε ένα μικρό «γκά
φαίνεται ότι προς το παρόν δεν
λοπ» τύπου ΑΝΤΙ που πραγματο
έχει και μεγάλη σημασία.
— Είμαστε, στο πολιτικό σκέλος!
ποιήσαμε στην Αθήνα.
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I — Είμαστε καθ’ οδόν.
' — Αμφότερα και με την ίδια
ένταση.
— Αυτό κρίθηκε από τις
προηγούμενες εκλογές, νομίζω.
Τώρα βγάλε τα συμπεράσματό
σου, γιατί δεν είναι και τόσο
ξεκάθαρο.
Κάποιος από εκείνους που δή
λωσαν με σταθερότητα ότι «εί
μαστε στην ΕΟΚ», ξαναρωτήθη1 καν με την απρεπή ερώτηση:
«πώς το καταλάβατε» (ότι είμα
ι στε).
Λνάμεσα σε άλλες, πήραμε
και τις ακόλουθες απαντήσεις:
— Ε, δεν το κατάλαβα. Κάποια
στιγμή αρχίσανε να μας λένε ότι
είμαστε στην ΕΟΚ, και από τότε
I κάθε μέρα το ίδιο μας λένε.
j — Εφόσον είχαμε έξη μήνες την
ί Προεδρία της ΕΟΚ, είναι δυνατόν
. να μην είμαστε;
' — Από την τηλεόραση, τις
εφημερίδες, το ραδιόφωνο.
— Τι, πως το καταλάβαμε; (Με
■ αγανακτισμένο ύφος για την
' ερώτηση). Κάθε μέρα το
j βλέπουμε. Πηγαίνουν οι δικοί μας
: υπουργοί στην Ευρώπη, έρχονται
; οι ξένοι εδώ. Αφού είμαστε,
j ξεκάθαρα.
— Από τις συναλλαγές που
γίνονται, των εμπορικών
προϊόντων.
— Δεν ξέρεις τώρα, πως τα
I μαθαίνουμε αυτά; Από τα μέσα

. ενημέρωσης.
— Από πολλά. Διότι η ΕΟΚ μας
* προσφέρει πολλά. Η ζωή μας έχει
καλυτερεύσει και θα είχε
καλυτερεύσει ακόμη περισσότερο
αν την άφηνε η κατάσταση, η
κυβέρνηση δηλαδή.
ί — Από την πολιτική κατάσταση
I και από αυτά που λένε τα
I κόμματα.
— Το λένε οι εφημερίδες.
— Επειδή είμαι έμπορας δεν έχω
καταλάβει τίποτα. Οι αγρότες
καταλαβαίνουν και στην περιοχή
της Αργολίδος είναι
επιχειρηματίες και λόγω μάζης
I πιέζουν και παίρνουν παροχές
I από την ΕΟΚ.

Βέβαια, οι συνεργάτες του ΑΝ: ΤΙ και οι 64 πολίτες που ρωτήθη
καν δεν διεκδικούν την εγκυρότητα ενός «γκάλοπ» τύπου «Έ 
θνους» ας πούμε.
Έχουν όμως κι αυτές οι μικρές
λεπτομέρειες τη σημασία τους.
( Και λέμε, αν όχι μετά απ’ αυτές
τις ευρωεκλογές, αν όχι στις εθνι; κές εκλογές, τότε στις επόμενες
ευρωεκλογές ίσως πρέπει να α; σχοληθούμε και με τις λεπτομέ
ρειες.
Ά λ λ ω σ τε είναι ένα απλό θέμα
«ενημέρωσης»...

εντυπωσιαστήκαμε από τη
δύναμή του, αυτή την παράξενη
ικανότητα που διαθέτει να
αποδίδει παλιά δημοτικά
τραγούδια σε σύγχρονες
εκτελέσεις και να αποκαλύπτει
την παραδοσιακή διάσταση που
ενυπάρχει στα καινούρια (και
άδικα περιφρονημένα)
ηλεκτρικά λαϊκοδημοτικά. Οι
μουσικοί που τον συνόδευαν,
και τις δύο φορές, δεν υπήρξαν
βέβαια άμοιροι αυτής ττ,ς τόσο
παραγωγικής ερμηνείας

• Χριστοδουλόπουλος,
Σαλέας, Βασιλόπουλος,
Γλυκερία, Παπάζογλου, Παιδιά
απ’ την Πάτρα και άλλοι
πολλοί ετοιμάζονται για το
μεγάλο πανηγύρι που οργανώνει
το περιοδικό Ντέφι στο γήπεδο
του Απόλλωνα, στις αρχές
Ιουλίου. Θα προηγηθεί
ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ
τραγουδιστών και συνθετών με
διαιτητή τον Ά κ η Πάνου ή Vov
Αντώνη Καφετζόπουλου (οι
επαφές συνεχίζονται) Ραντεβού
στη Ριζούπολη · Στη
συνέντευξη Τύπου που έδωσε η
Εταιρεία Προστασίας
Τηλεθεατών, την Παρασκευή 8
Ιουνίου, εμφανίστηκαν όλα τα
κόμματα, εκτός από το ΠΑΣΟΚ
και το ΚΚΕ. Δεν υπήρχε
κανένας να πάει εκεί, όπως
μάθαμε, όλοι είχαν
επιστρατευθεί για τις
προεκλογικές συγκεντρώσεις
των δύο κομμάτων στην
επαρχία · Αποψη ταξιτζή για
αεροπανό: « τ ι κατάσταση είναι
αυτή; Είμαστε υποχρεωμένοι να
ανεχόμαστε τη μπουγάδα
τους;» · Σήμερα, στις 8 το
βράδυ, εγκαινιάζονται στον
Πύργο της Πλακεντίας τα
Κρυστάλλεια ’84, που θα
διαρκέσουν μέχρι τις 9 Ιουλίου
(κάθε μέρα 6.30-9.30 μ.μ.).
Ξεχωρίζει η ομαδική έκθεση
ζωγραφικής με τους
I»1
«I
3
ΐ’ί

4
ί
ί;

«Ιταλία»,

έργο του Elio Pelini.

G. Schatj dorter, Μ.
Maydatchevska, Et* Pelini, και T.
Raducan τέσσερις ξένους, και
δεκαεφτά Έλληνες ζωγράφους
(125 έργα σε σχέδια, λάδια,
ακουαρέλες, παστέλ,
λιθογραφίες, γκραβούρες
κτλ.). · Το χειμώνα που μας
πέρασε, το Μπαλταζάρ, κοντά
στον Παναθηναϊκό, ήταν ένα
μπαρ ανάμεσα στα άλλα,
απλώς ψηλοτάβανο. Το
καλοκαίρι όμως βγήκαν
τραπεζάκια έξω, στήθηκε ένας
μεγάλος πάγκος για τους
μοναχικούς κι αποκαλύφθηκε
ένας κήπος που χωράει εκτός
από τα προαναφερθέντα, κι ένα
μικρό εστιατόριο. Αποτέλεσμα
ήταν να συρρεύσουν εκεί όλοι
όσοι έχουν σχέδια για το μέλλον
και χρειάζονται κάποιο
«απογειωμένο» περιβάλλον για
να συζητήσουν. Προχτές
ακούσαμε την παρακάτω
ατάκα: « Έτσι όπως είμαστε,
κάνουμε ένα δίσκ ο;» · Ο
Γρηγόρης Μπιθικώτσης έκλεισε,
με τη σειρά του, το Ολυμπιακό
Στάδιο. · Και στα δικά σας!

•

Κ ο ντά σ τό σπ ίτι σας καί δίπλα οτό Λ υκαβηττό
λειτου ργεί τό νηπιαγωγείο. « Τ ό α σ τερ ά κ ι».

•
•

Μ ιά μικρή δάση μέσα στό τσιμέντο.
Πρόγραμμα μελετημένο - Δ ιδα σκ α λία καί έπίβλεψη
άπό έμπειρο προσωπικό.

Γκόλφω Π. Ευθυμίου
Βαλσαμώνος 4 καί Ασκληπιού τηλ. 6447830 — 3635419.

τετράδια
π ο λ ιτικ ο ύ δ ιά λ ο γ ο υ έρ ευνας χαι κρ ιτικ ή ς

τετράδιο όγδοο

άνοιξη ’84

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ
Ιπποχράτους 6, Ε' όροφος, τηλ. 3601956, Αθήνα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ»
ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΑ Ϊ ΤΖΗ
ΤΣΙΓΓΑΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

Ανερυθρίαστοι
Εκδότης και «ομάδα εκλεκτών
επιστημόνων» ανέλαβαν και
«απέδοσαν» σε « γλαφυρή,
ακριβή και υπεύθυνη δημοτική
γλώ σσα » τον Παπαρρηγόπουλο.
Τα Έθνη, πράγματι, γράφουν
την Ιστορία τους. Σήμερα,
μάλιστα, με το έργο αυτό η
ιδιωτική πρωτοβουλία λάμπει με
τις ανανεωτικές της διαθέσεις
και τις πολυτελείς βιβλιοδεσίες
της.
Ε, όχι και ο Παπαρρηγόπουλος
στη δημοτική!
Μπορεί κανείς να μην είναι
καθαρευουσιάνος, αλλά το
μέλλον ενός έθνους που
«αποδίδει» τα ίσα στο
πρόσφατο ιστορικό και
γλωσσικό παρελθόν του και
εκδικείται κατ’ αυτόν τον τρόπο
την ιστορική του
πραγματικότητα είναι κι αυτό
προφανές.
Αγλωσσία-Αφωνία και καλές...
μεταγλωττίσεις!
Α .Φ .

π

Μ ια επ εισ ο δια κή
αφήγηση στη
γλώ σσα των
κόμικς. Το πρώτο
ραντεβού ενός
ζευ γ α ρ ιο ύ στη
σύγχρονη Αθήνα.

ΑΝΝη ΚΑΛΑΪΤΖΗ
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Παναΐτ Ιστράτι

(

(1884-1935)
Ο ελληνορουμάνος
βάρδος
της Βαλκανικής
του Μιχ. Ν. Ράπτη

Οι γιορταστικές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από τη γέννηση
του μεγάλου Ελληνο-Ρουμάνου συγγραφέα Παναΐτ Ιστράτι άρ
χισαν τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ρουμανία.
Στη Γαλλία γιατί στα γαλλικά έγραψε το κύριο μέρος του έρ
γου του ο Π. Ιστράτι που στα χρόνια 1923-1929 θεωρήθηκε ένας
από τους τρεις μεγάλους πεζογράφους της χώρας αυτής. Οι
άλλοι δυο ήταν ο Ρομαίν Ρολλάν και ο Ανρί Μπαρμπύς.
Στη Ρουμανία γιατί η μητέρα του Ζωίτσα Ιστράτι, από την ο
ποία πήρε και το όνομά του, ήταν Ρουμάνα που τον γέννησε
στη Βραΐλα στις 10 Αυγούστου (με το παλιό ημερολόγιο) του
1884.
Αλλά πατέρας του Παναΐτ Ιστράτι ήταν ο Έλληνας Γεράσι
μος Βαλσάμης από τα Φαλακράτα της Κεφαλληνίας. Αρρω
στος από φυματίωση εγκατέλειψε τη Ζωίτσα πάνω στους 9 μή
νες για να ξαναγυρίσει, είπε, στον ήλιο και τον αέρα της πατρί
δας του, και να πεθάνει εκεί. Όπως κατά πάσα πιθανότητα
και έγινε, αν και ποτέ ο Παναΐτ Ιστράτι, παρ’ όλες του τις επί
μονες αναζητήσεις αργότερα, δεν κατόρθωσε λεπτομερειακά
να εξακριβώσει.
Τον πατέρα του ο Π. Ιστράτι δεν τον γνώρισε παρά από τις
συζητήσεις με τη μητέρα του, που φαίνεται ότι πολύ τον είχε α
γαπήσει παρουσιάζοντάς τον σαν άνθρωπο με μεγάλη καρδιά,
γενναιόδωρο, και ιδίως με μια διακριτική έμφυτη ευγένεια, σω
στό «λεβέντη». Από τον πατέρα του θεωρούσε ο Ιστράτι ότι εί
χε κι ο ίδιος κληρονομήσει παρόμοια χαρακτηριστικά.
Ο Π. Ιστράτι έμαθε γρήγορα και μιλούσε τα ελληνικά, και σ’
όλη του τη ζωή, σαν περιπλανώμενος βάρδος στα Βαλκάνια,
τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, και αργότερα την Ευρώπη συναναστράφηκε πλήθος από Έλληνες όλων των κατηγοριών.
ΓΓ αυτό και στο φιλολογικό έργο του βρίθουν τα τοπία και οι
άνθρωποι, οι χαρακτήρες, του ελληνισμού εκείνης της εποχής.
Τη φιλολογική φλέβα του Παναΐτ Ιστράτι ανακάλυψε σχεδόν
τυχαία ο Ρομαίν Ρολλάν, στον κολοφώνα τότε της δόξας του,
όταν ο ήρωάς μας απελπισμένος από τη ζωή, αποπειράθηκε να
αυτοκτονήσει στην Νίκαια της Κυανής Ακτής.
Γρήγορα ο Ρομαίν Ρολλάν τον ανακηρύσσει «Γκόρκυ της
Βαλκανικής» ενώ άλλοι έμπειροι φιλολογικοί κριτικοί θα πουν
ύστερα ότι ο Π. Ιστράτι υπήρξε ένας από τους «μεγαλύτερους
διηγητές του κόσμου μας».
Πρόκειται πράγματι για εξαιρετικό φιλολογικό φαινόμενο,
όπως αυτό καθαρά καταφαίνεται στα διαδοχικά έργα που σαν
μετέωρα φωτίζουν το στερέωμα της γαλλικής και παγκόσμιας
φιλολογίας εκείνης της εποχής: Κυρά-Κυραλίνα (1923), Γκοντίν (1924), Ο θείος Άγγελος (1924), Παρουσίαση των Χαϊντούκ
(1925), Τα αγκάθια του Μπαζαγκάν (1928), Νεραντζούλα, Τσάτσά Μίνκα (1930), Το σπίτι των Τίρινγκερ (1933), η Μεσόγειος
(1934) κτλ.

c

Νίζνι Νόβγοροντ, 1928. Στην πρώτη σειρά ο Παναΐτ Ιστράτι
δεξιά και η γυναίκα του Μπιλιλί αριστερά. Πίσω διακρίνεται ο
Νίκος Καζαντζάκης με την γυναίκα του Ελένη.

Με μια καταπληκτική ευχέρεια και βαθύτητα παρατήρησης, ί
κατανόησης και αφήγησης, ο Π. Ιστράτι, κυνηγώντας από μι- :.ι
κρό παιδί το όραμα της ανθρώπινης δικαιοσύνης, συμπόνιας ::
και αγάπης, περιγράφει το άπειρο πλήθος των «ταπεινών και J
καταφρονεμένων» που συνάντησε στη γεμάτη περιπέτειες ζωή :
του.
Φύση οργανικά επαναστάτημένη και ευαίσθητη δεν έπαψε έ- ·
ως το τέλος να διαμαρτύρεται για την ταπείνωση στην οποία υ
ποβάλλεται ο άνθρωπος απ’ όλα τα τυραννικά, εκμεταλλευτικά καθεστώτα των «χ ο ρ τ ά τ ω ν » ή και « π ε ιν α σ μ έ ν ω ν » όμως
«λύκων».
"ί
Στα παιδικά και νεανικά του χρόνια ο Π. Ιστράτι γνώρισε α- *
πό πολύ κοντά τόσο την κατάσταση των εργατών, όσο και τις
σοσιαλιστικές ιδέες της εποχής, από τις οποίες και επηρεά
στηκε βαθιά. Έτσι, όταν ανακαλύπτεται από τον Ρομαίν Ρολλάν θεωρείται φίλος και θαυμαστής της Σοβιετικής Ρωσίας, 3
πολύ κοντά στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας.
j
Σαν τέτοιος επισκέπτεται το 1927 την Σοβιετική Ένωση για 3
τα δεκάχρονα της Οκτωβριανής Επανάστασης, και τιμάται α- "
πό τους Σοβιετικούς σαν ένας από τους πιο διάσημους φίλους
της ΕΣΣΑ στον παγκόσμιο φιλολογικό χώρο. Εκεί γνωρίζει
και τον Νίκο Καζαντζάκη, που του κάνει πολύ μεγάλη εντύπω- ■
ση και τον θεωρεί από τότε σαν έναν από τους τρεις εξαιρετι
κούς ανθρώπους που άφησαν βαθιά ίχνη στη ζωή του.
Οι άλλοι δυο ήταν ο Μιχαήλ Καζάνσκι, στενότατος του φίλος στα νεανικά του χρόνια, και αργότερα ο Ρομαίν Ρολλάν. :
Ο Παναΐτ Ιστράτι και ο Νίκος Καζαντζάκης συνοδοιπορούν
και συνεργάζονται από το Νοέμβρη του 1927 έως την άνοιξη
του 1929.
!
Διατρέχουν μαζί την αχανή Σοβιετική Ένωση, διακόπτουν
το ταξίδι τους για να επισκεφθούν την Ελλάδα το 1928, όπου γί
νονται στην αρχή δεκτοί με μεγάλες τιμές από τον Τύπο και τις ΐ
αρχές.
Αλλά ο Παναΐτ Ιστράτι αφιερώνει τις πρώτες του επισκέψεις
στο φρικτό νοσοκομείο-σανατόριο που ήταν τότε η Σωτηρία,
και στους φιλακισμένους κομμουνιστές του Συγγρού. Δίνει με
τά μια διάλεξη στην Αθήνα (στο θέατρο Αλάμπρα), όπου κα
ταγγέλλει με τη μεγάλη του φωνή, όλο παλμό α π ό αγανάκτηση
και οργή, τα σκάνδαλα συμπαραστεκόμενος από τον Νίκο
Καζαντζάκη, τον Δ. Γληνό, και τον Α. Παπαναστασίου. Την ε
πομένη Τύπος και αρχές μαίνονται εναντίον του, τον καλύ
πτουν με τις χειρότερες βρισιές (και τις πιο χ υ δ α ίες, αρχίζον
τας ω! ειρωνεία, από την Εστία!), και έτσι ετο ιμ ά ζο ντα ι να τον
απελάσουν. Έξαλλος ο Παναΐτ δεν βλέπει την ώ ρ α να ξαναγυρίσει στη χώρα του ιστορικού Οκτώβρη.
Αλλά g F w w r r i n n f l r r t M T n r , r r t r n f j f o t r»i> /ττηι> ΕΣΣΔ τ α δ ί ε ί σ δ υ -

τικά, ευαίσθητα μ άτια του αρχίζουν και διακρίνουν με δέος και
άφατη απ ογοήτευση να σκ ια γρα φ είτα ι το κ α θ εσ τώ ς τη ς ανερχόμενης κ ρ α τικ ή ς γρα φ ειοκ ρα τία ς, που εξα φ α νίζει σιγά σιγά
τις α νθ ρ ώ π ινες κ α τα κ τή σ ε ις τη ς Ε π ανάστασης.
Ο Ν ίκ ο ς Κ α ζα ν τζά κ η ς του συνιστά υπομονή, κατανόηση, το
ίδιο και ο Ρ ο μ α ίν Ρ ο λ λ ά ν. Ο Π α να ΐτ Ισ τρ ά τι σ υ ντά σ σει ένα
χειρόγραφο π ά νω σε ό σ α είδε, κ α τάλα β ε, διαισθάνεται, αλλά
διστάζει να τ ο δημοσιεύσει. Απευθύνεται κ α τ’ αρχήν (Δ εκ έμ 
βρης 1928) σ το ν τ ό τ ε γραμ μ ατέα τη ς Γκε-Πε-Ου, το ν Σύντροφο

Γκερσόν.
Του κ α τα γ γ έλ λ ει ό ,τι ά τοπ α είδε, σα ν «κ α λ ό ς κομμουνι
στής, σ α ν κ α λ ό ς μ π ο λ σ εβ ίκ ο ς», δίπλα σε «σ ο σ ια λ ισ τικ ά επι
τεύγμ ατα» για τ ο ν έκ α να ν να «α λ α λ ά ζε ι από χ α ρ ά » και ζη τά
την άδεια να δημοσιεύσει τις εντυ π ώ σεις του, α λλιώ ς υπόσχε
ται να σω π ά σει, βέβαιος ό τι το «Κ ό μ μ α » θα κάνει το καθήκον
του.
Καμιά βέβαια απ άντηση δεν έρχεται από το ν «Σ ύ ντρ ο φ ο
Γκερσόν».
Ο Π α να ΐτ Ισ τ ρ ά τ ι του ξα να γράφ ει επ ιμ ένοντας νε δει το
«Κ όμ μ α » να ενεργεί δρ α στή ρια και δίκαια απ έναντι σ ’ εκεί
νους που σιγά σιγά ε ξ ό ν τω ν α ν τη ν Ε π ανάσταση και τα ιδανικά
της. Π αρά τη σ ύ σ τα σ η του Ρομ αίν Ρ ο λ λ ά ν να μη δημοσιεύσει
τις εντυπ ώ σεις του α π ’ τη Σοβιετική Έ ν ω σ η , που ο ίδιος ομο
λογεί ω σ τ ό σ ο ό τι τ ο ν συγκίνησαν βαθιά, ό τι είναι « υπέροχες»
και ότι πρέπει να διαφυλαχθούν σ τα « αρχεία τη ς αιώνιας επα
νάστασης» , ο Π α ν α ΐτ Ισ τρ ά τι τις δημοσιεύει σ το Π α ρίσι το ν Ο 
κτώβριο του 1929 με το ν τίτλ ο «Π ρ ο ς τη ν άλλη φ λ ό γα ».
Σ το έργο αυτό, που συνέβαλε επίσης τό σ ο ο Μ πόρις Σουβαρίν όσο και ο Β ικ τόρ Σ ερ ζ, το καθαυτό μέρος του γραμμένο α
πό το ν Π α ν α ΐτ Ισ τ ρ ά τ ι φέρνει το ν χα ρ α κ τη ρ ιστικ ό τίτλ ο : « Ε 
ξομολόγηση για νικη μ ένους».
Π ρόκ ειται για τ ο μ οναδικό π ολιτικ ό έργο του Π α να ΐτ Ιστρ ά τι που απ οχτά σήμερα μια εξα ιρετικ ή ιστορική σημασία, κα
θώς είναι η πρώ τη χρονικά σοβαρή μαρτυρία από μεγάλο φιλο
λογικό συγγραφέα για τ ο ανερχόμ ενο γραφ ειοκ ρατικό φαινό
μενο σ τη ν Ε Ε Σ Δ , έρ γο ισ ά ξιο , κ α τά τη γνώμη μου, σ τη ν «π ρ ο 
φητική» σύλληψή του με τη ν «Π ρ ο δ ο μ ένη Ε π α ν ά σ τα σ η » του
Λ. Τρότσκ υ , του 1936.
Α π ο το λ μ ώ ν τα ς τη δημοσίευση τέτοιου εκ τη κ τικ ού κειμένου
το 1929 ο Π α ν α ΐτ Ισ τ ρ ά τ ι υπέγραψε τη ν καταδίκη του σε θάνα
το από ο λό κ λη ρ ο σ χ εδ ό ν τ ο φάσμα τη ς π αραδοσιακής Α ρ ισ τε 
ρός του καιρού του, συμπεριλαμβανομένων και τω ν τό τ ε «τρ ο τσ κ ισ τώ ν ».
Οι συκοφ αντίες, οι διωγμοί, η απομόνωση κ α τα τρέχου ν από
παντού έναν Π α ν α ΐτ Ισ τρ ά τι ά ρ ρ ω σ το από φυματίωση, με πο
λύ περιορισμένα πια υλικά μέσα, που κ λ ο νίζετα ι ηθικά κι αρχί
ζει ν’ αναθεω ρεί π αλιές του ιδέες και πεποιθήσεις.
Α ν και εξα κ ολου θεί να υπ οστηρίζει ό τι δεν « σ ώ ζ ε ι » κανείς έ
να άτομο αν δεν συμβάλει να σ ώ σ ει τη ν ανθρω π ότη τα ολόκ λη 
ρη, ξα να β ρίσ κ ει τ ο ν αιώ νιο επ α να σ τά τη μ ένο εαυτό του που
αρνείται πια να π ροσχω ρή σει ά κ ρ ιτα σε οτιδήπ οτε.
Περί το τέ λ ο ς τη ς ζω ή ς του πια, θεωρεί ό τι οι μόνες αξίες για
το άτομο είναι η αέναη α νά τα σή του προς « τ ο ω ραίο και το κα
λό» και ξα να θυμ ά ται τ α λόγια τη ς « Ά γ ι α ς Μ η τέ ρ α ς » του, που
του επ αναλάμβανε συχνά: « Π α ιδί μου, κανείς δεν θα 'ρθει να
σου φ ιλήσει τα πικραμένα σ ο υ χείλη, εκ τό ς, ίσ ω ς , ο κ α λός Θ ε
ό ς».
Α λ λ ά τίπ ο τα « δ ε ν μπορεί να με κάνει να ξα να γυ ρίσω σ τη ν
πίστη τη ς Μ η τέρ α ς μου, και σ τ ο σημείο που β ρ ίσκ ομ α ι» ση
μειώνει σ τ ο π ρ οσω π ικ ό του ημ ερολόγιο ο Π . Ισ τρ ά τι, «σ τ ε ρ η 
μένος από κάθε πίστη, αισθάνομαι α νίκ α νος να παλαίψ ω με το
θάνατο τη ς ψυχής μου που ψάχνει σ ’ ένα α δ ιά τρ η το σ κ ο τά δ ι».
Από το 1929 ο Π. Ισ τρ ά τι ξα να γυρίζει συχνά στη Ρουμανία,
ολοένα πιο ά ρ ρ ω σ το ς και απομ ονωμ ένος. Π ρ ο σ ω π ικ ές του αι
σθηματικές ισ το ρ ίες επιδεινώνουν τη ν κατάθλιψ ή του.
^
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Τ ο ν Α πρίλη του 1932 παντρεύεται τη ν τελευ τα ία του γυναί
κα, τη Μ α ρ γκ α ρ έτα Ιζέσ κ ο , που ζει ακόμα, και εξακολουθεί,
ανάμ εσα σ τα ολοένα μικρότερα διαλείμματα, ό τα ν αισθάνεται
κάπω ς καλά, να γράφει με μια νέα δημιουργική έξαρση.
Σ τις 16 Απριλίου 1935 πεθαίνει και θάβεται χωρίς εκ κλησια
στική λειτουργία σ το νεκροταφείο Μ πέλλου σ το Βουκουρέστι.
Επί 35 σχεδόν χρόνια μετά το θάνατό του μια βαριά σιωπή έ
πεσε πάνω σ το ν άνθρωπο και το έργο του. Α λ λ ά το 1969 οι εκ 
δόσεις Gallimard στη Γαλλία αναδημοσιεύουν το φιλολογικό
του έργο.
Ο Τύπος ξα να ρχίζει να ασχολείτα ι μαζί του και, γεγονός α
κόμα σπουδαιότερο, η «Ο υ μ α ν ιτέ», όργανο του Γαλλικού Κομ
μουνιστικού Κ όμματος, σε άρθρο τη ς (σ τις 29 Γενάρη 1969) ση
μειώνει τα εξή ς χα ρακ τηριστικά : « Ο π ο ιος ξαναδιαβάζει σήμε
ρα το έργο του Π α να ΐτ Ισ τρ ά τι, μ ’ έκπληξη ή χ ω ρίς, αναγνωρίζει
α σφ αλώ ς π ω ς το έργο αυτό έχει πάντα κάτι να μας πει».
Τ ο 1977, ύστερα από 48 χρόνια, αναδημοσιεύεται στη Γαλλία
και το μοναδικό πολιτικό έργο του Π. Ισ τρ ά τι, όπ ω ς τόνισα,
το «Π ρ ο ς τη ν άλλη φ λ ό γα » σ το οποίο η «Ο υ μ α ν ιτέ» αφιερώνει
(σ τις 21 Απρίλη 1978) εγκωμ ιαστική κριτική (με τη ν υπογραφή
του Claude Prévost).
Σ ’ αυτήν για πρώτη φορά α να γνω ρ ίζετα ι ό τι ο Π. Ισ τρ ά τι έ
χ οντα ς αντιμ ετω π ίσει σ τη ν Ε Σ Σ Δ (τ ο 1927-1928) μια «π ρα γμ α 
τικ ό τη τα που τ ο ν σ οκ ά ρ ισε α π ό το μ α » α να γκ ά στη κ ε να προβεί
« σ ε μια διαυγή κ α ταγγελία από π ρακ τικ ές ασυμβίβαστες με
το ν σοσιαλισμ ό όπ ω ς θέλει να ’ναι και που τίπ ο τε δεν μπορεί
να δικαιολογήσει, ούτε η α γριότητα τω ν ηθών ούτε η σκ λη ρό
τη τα τω ν κ α ιρ ώ ν». Στη Ρουμανία το έργο του Π. Ισ τρ ά τι άρχι
σε να εκ δίδετα ι συστηματικά από το 1957, με μόνη βέβαια ε
ξαίρεση έω ς τα σήμερα το «Π ρ ο ς την άλλη φ λό γα ».
Σ τη ν Ε λλάδα ο «Κ εφ α λ ω ν ίτη ς », όπ ω ς το ν ονόμ αζε ο Ν . Κ α
ζα ντζά κ η ς, παραμένει πρακτικά ά γ ν ω σ το ς .1 Ω σ τό σ ο πρόκει
τα ι για εξα ιρετικ ό συγγραφέα, διανοητή και άνθρωπο που ανή
κει από πολλές απόψεις και σ τα ελληνικά γράμματα. Τ ό σ ο η
τελευταία του γυναίκα Μ α ργκ α ρέτα Ιζέσ κ ο όσο και ο κυριότερος Ρουμάνος βιογράφος του Α λ έ ξα ν δ ρ ο ς Τ α λ έξ, με τους ο
ποίους διατηρώ στενή επαφή, είναι έτοιμ οι να ’ ρθούν αυτό το
χρόνο στη ν Ελλάδα, όπου ελπ ίζω να γιορτάσουμε κι εμείς το ν
άνθρωπο για το ν οποίο ο Ν. Κ α ζα ντζά κ η ς έγραψε τα εξής:
«Π α να ϊτά κι, εσύ είσαι φλόγα, και καταλαβαίνεις όλα όσα η φλό
γα μόνο μ π ο ρ εί να καταλάβει. (...) Α ν φύγεις α π ' αυτή τη γη, η
γη θα κ ρυώ σει αισθητά. (...) Η αιώνια Ελλάδα — εκείνη του
Ο δυσσέα— πρέπει να ’ναι υπερήφανη για σένα ». (Σ τη ν αλληλο
γραφία του με το ν Π. Ισ τρ ά τι 1932-1935).23
Α ν η πατρίδα του «Κ εφ α λ ω ν ίτη » γόνου του Ο δυσσέα είναι
πραγματικά περήφανη γι’ αυτόν, πρακτικά πρέπει να το δείξει
αυτόν το χρόνο, που συμπληρώνεται η εκ α το ντα ετη ρίδα από
τη γέννησή του. 3
w
25-5-1984. Μ. Ν. Ράπτης
1. Υπάρχουν ορισμένες προπολεμικές εκδόσεις στα ελληνικά του Π.
Ιστράτι, πρόχειρα και άσχημα ως επί το πλείστον μεταφρασμένες.
Μεταπολεμικά εκδόθηκαν (1980) 7 τόμοι από τον οίκο «Κάκτος».
2. Η πλήρης αλληλογραφία Π. Ιστράτι - Ν. Καζαντζάκη 1932-1935,
όταν οι δύο φίλοι ξαναβρίσκονται ύστερα από κάποια προσωρινή ψυ
χρότητα στις σχέσεις τους το 1929, δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο υπ’
αριθ. 86-87 τεύχος της γαλλικής επιθεώρησης L' Arc.
3. Για όποιον ενδιαφέρεται περισσότερο για τη ζωή και το έργο του
Π. Ιστράτι συνιστώ το τεύχος της γαλλικής επιθεώρησης L' Arc, (1983)
που προανέφερα, αφιερωμένο στην ολότητά του στον Π. Ιστράτι, κα
θώς και τη συλλογή από αυτοβιογραφικά του κείμενα που εξέδωσαν οι
εκδόσεις Gallimard (1984) με τον τίτλο «Ο προσκυνητής της καρδιάς»
και με επιμέλεια του κυριότερου βιογράφου του, Αλέξανδρον Ταλέξ.
Επίσης τα τετράδια που εκδίδουν περιοδικά στη Γαλλία οι «Φίλοι του
Π. Ιστράτι» που ίδρυσε ο Marcel Mermoz, ένας καταπληκτικός γάλλος
κομμουνιστής, «αναρχοκομμουνιστής» θα ’λεγα καλύτερα, από τους
βαθύτερους γνώστες και θαυμαστές του Π. Ιστράτι, του «αιρετικού».

Στις 12 Μαρτίου βρέθηκε νεκρός στο σπίτι
του ο «χωρογράφος» των δύο Γερμανιών, ο
ανατολικογερμανός μυθιστοριογράφος Ούβε
Τζόνσον (Uwe Johnson). Ο Τζόνσον γεννήθη
κε το 1934 στο Kammin, ένα μικρό χωριό της
Πομερανίας. Σπούδασε γερμανική φιλολογία
στο Ροστόκ και στη Λιψία και στα 1959 εγ
καταστάθηκε —ακριβέστερα: «μετακόμισε
χωρίς την έγκριση των αρχών της DDR», ό
πως έλεγε ο ίδιος, στο Δυτικό Βερολίνο. Δεν
έμεινε, ωστόσο, πολύ καιρό στην Ομοσπον
διακή Γερμανία' για ένα διάστημα έζησε στη
Ρώμη και στη Νέα Υόρκη και τα τελευταία
χρόνια αποσύρθηκε στο Sheesness, ένα μι
κρό νησί στις εκβολές του Τάμεση. Από και
ρό ο Τζόνσον ζούσε μόνος, έπινε πολύ, είχε
γίνει εριστικός και δύστροπος και έδινε την
εντύπωση ότι είχε εγκαταλείψει τη συγγρα
φή. Όπως αποκάλυψε με συγκινητική ειλι
κρίνεια το 1980 σε μια διάλεξή του στη Φραγκφούρτη η παραίτησή του από το γράψιμο
και γενικά το ναυάγιο της προσωπικότητάς
του οφείλονταν στις απιστίες της γυναίκας
του.
Το μυθιστόρημα που έκανε τον Τζόνσον
διάσημο σε ηλικία μόλις 25 χρονών ήταν το
«Εικασίες για τον Γιακόμπ» (Mutmassungen
über Jakob, 1959). Ο εικοσιοχτάχρονος επιθε
ωρητής σιδηροδρόμων Γιακόμπ Άμπς δια
μελίζεται ένα ομιλχώδες πρωινό από μια α
μαξοστοιχία στο σταθμό της Δρέσδης. Περ
νώντας ο Γιακόμπ τις γραμμές απέφυγε το ό
χημα που ερχόταν από τη μια κατεύθυνση,
χτυπήθηκε όμως από το άλλο που ερχόταν α
πό την άλλη. Αυτοκτονία; Ατύχημα; ή φόνος
εκ προμελέτης; «Πάντως ο Γιακόμπ πέρασε
διαγωνίως τις γραμμές του τραίνου»' αυτό εί
ναι το αναμφισβήτητο γεγονός, για όλα τα
άλλα δεν υπάρχει καμιά βεβαιότητα, μόνο υ
ποψίες, εικοτολογίες και υποθέσεις. Ο θάνα
τος όμως του σιωπηλού και επιφυλακτικού
Γιακόμπ δίνει την αφορμή να διερευνηθεί η
ζωή του και συνάμα η ατμόσφαιρα της επο
χής: χωρισμός της Γερμανίας, ανοικοδόμη
ση, ψυχρός πόλεμος το τραύμα της ενοχής.
Ευχάριστο ανάγνωσμα δεν μπορεί να θεω
ρηθεί το «Εικασίες για τον Γιακόμπ»' πολυ
δαίδαλη πλοκή που τα νήματά της χάνονται
μέσα σε παρεκβολές, εγκιβωτισμούς, εφιαλ
τικά λεπτομερείς περ^ραφές μηχανικών εγ
καταστάσεων —αντί για χαρακτήρες αναλύ
ονται μηχανές. Η αινιγματική προσωπικότη
τα του ήρωα ανασυγκροτείται από εσωτερι
κούς μονόλογους, αναδιηγήσεις και ενθυμή
σεις συγγενικών και φιλικών προσώπων και
από αποσπασματικές συνομιλίες πολιτών. Η
ομίχλη που σκέπαζε το σταθμό την ώρα του
μοιραίου συμβάντος παίρνει και συμβολικές
διαστάσεις. «Εν δε φάει και όλεσσον»' το αί
τημα του απλοϊκού ομηρικού ήρωα πάντα ε
πίκαιρο.
Αυτή, ιοστόσο, η ελλειπτικότητα αναγκά
ζει τον αναγνώστη να συμμετάσχει και ο ί
διος στην έρευνα' όπως παρατήρησε ο Η. Μ.
Enzensberger «ο τρόπος διήγησης του Τζόν
σον λυτρώνει τον αναγνώστη από την απο
λαυστική παθητικότητά του, όπως ακριβώς
και η δραματουργία του Μπρεχτ το θεατή».
Πάντως στο τέλος της εναγώνιας αναζήτη
σης της αλήθειας, που επιχειρούν μαζί συγ
γραφέας και αναγνώστης, το περίγραμμα
του θέματος αρχίζει να γίνεται ευκρινές: ένας

λυποψία, ο υπολογισμός, στο άλλο δυτικά
του Έλβα ανθούσαν η απληστία, η ασυδοσία
της ελεύθερης αγοράς (προϊόντων, συνειδή
σεων, αισθημάτων), η καννιβαλική διάθεση
των «προικισμένων» και ισχυρών, ο ρεμβανσισμός και η υποκρισία.

ανθρωπάκος αγωνίζεται να διατηρήσει την
αυθεντικότητά του και την ουδετερότητά του
—είναι και αυτό ένα δικαίωμα, κάπως βέ
βαια εγωιστικό, αλλά οπωσδήποτε ένα δι
καίωμα του ατομου— μέσα στον ψυχρό αν
ταγωνισμό δύο συστημάτων μεσσιανικού χα
ρακτήρα. Ο Γιακόμπ δεν ήθελε να γίνει συ
νεργάτης των μυστικών υπηρεσιών της χώ
ρας του ούτε όμως και να περάσει στην ευρω
παϊκή βιτρίνα του American way of life και ο
άλλος «παράδεισος» του φαινόταν παγερός,
δολερός και ψεύτικος. Ο Γιακόμπ —το χορ
τάρι που συνθλίβεται κάτω από τα βαριά
πέλματα των ελεφάντων που πότε συγκρού
ονται, πότε ερωτροπούν.
Το 1961 κυκλοφόρησε το δεύτερο μυθιστό
ρημα του Τζόνσον «Τ ο τρίτο βιβλίο για τον
Αχίμ». Ένας δημοσιογράφος από το Αμ
βούργο αναλαμβάνει από κρατικό εκδοτικό
οίκο της Α. Γερμανίας την εντολή να συγγρά
ψει τη βιογραφία του Αχίμ, που έχει ανακη
ρυχθεί σοσιαλιστικός ήρωας. Δύσκολη δου
λειά, γιατί τα στοιχεία που προκύπτουν από
την έρευνα της ζωής του ήρωα δεν ανταποκρίνονται πλήρως —τουναντίον μάλιστα—
στις προδιαγραφές των εργοδοτών. Με σαρδώνεια ειρωνεία και χιούμορ πικρόχολο απο
καλύπτεται ο μηχανισμός κατασκευής συναξαρίων για ευρεία κατανάλωση. ΒατικανόΒερολίνο, βίοι παράλληλοι.
Παρά τα βραβεία, τις τιμές και την απαλ
λαγή του από τις άχαρες βιοτικές μέριμνες ο
Τζόνσον δεν ένιωθε άνετα ούτε στην «εριβώλακα Φθίην» —τη Γερμανία του οικονομικού
θαύματος. Ούτε και έγινε ο άβολος διανοού
μενος ποτέ δημοφιλής, γιατί απλούστατα αρνήθηκε να ενσωματωθεί στο σύστημα της κυνικής ανισότητας. Πιστός στο αξίωμα του «η
Τέχνη είναι αντιπολίτευση·» ο, συγγραφέας
άρχισε να βλέπει με επικριτικό μάτι και τη
νέα του πατρίδα. Αν στο θερμοκήπιο ανατο
λικά του Έλβα ανθούσαν η κρυψίνοια, η φι-
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«Εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο για όποιον
αγαπά την πλήξη» χαρακτήρισε το Stern τον ;;
πρώτο τόμο ενός μυθιστορήματος-ποταμού ,
με τον τίτλο «Επέτειοι» (Jahrestage-Aus dem
Leben von Gesine Gresspahl), που ο Τζόνσον t
εξέδωσε το 1970. Η τετραλογία συμπληρώθη
κε το 1983, λίγους μήνες δηλαδή πριν από το
θάνατο του συγγραφέα. Η Γκεσίνε, η παλιά
φίλη του Γιακόμπ, βρίσκεται εγκατεστημένη
με τη μικρή της κόρη Μαρία στη Νέα Υόρκη.
Δυο κόσμοι και δυο εποχές αντιπαρατίθενται
και διερευνώνται. Ο κόσμος του μεσοπολέ
μου στην Jerichow, όπου ζει η οικογένεια της
Γκεσίνε (έτος γέννησης το σημαδιακό 1933), „
μια μικρή πόλη κοντά στο Λύμπεκ, την πε- ’
ρίοδο του Ναζισμού και ο κόσμος της Αμερι- „
κής την περίοδο του πολέμου του Βιετνάμ r
και τω ν φυλετικών και σπουδαστικών ταραχών. Ο πρώτος ζωντανεύει με τις διηγήσεις, :«
άμεσες και έμμεσες (καταγραφή σε μαγνητό- '■5
φωνο) της Γκεσίνε στη μικρή της κόρη. Ο !)
δεύτερος διά μέσου της καθημερινής ανά- ’
γνώσης τω ν New York Times, που είναι η επί- '
σημη φωνή της Αμερικής. Σε αντίθεση με τη
δεκαετή κόρη της, που έχει εγκλιματιστεί a
στον αμερικανικό τρόπο ζωής, η Γκεσίνε αι- i
σθανι.ται _ενη και στη χωρά u-n απιριορι- ϊ
στων δυνατοτήτων, μολονότι και από την a
πατρίδα της δεν μπορεί νά έχει ευχάριστες α- ^
ναμνήσεις. Η πρώτη Γερμανία που γνώρισε 1
σκότωσε τη μητέρα της, η δεύτερη τον πατέρα του παιδιού της, η τρίτη απόδιωξε την ίδια ^
σαν ξένο σώμα. Καμιά λοιπόν νοσταλγία δεν
μπορεί να έχει για τη\> πατρίδα που αποδεί- ;ί
χτ'ηκε στις διαδοχικές μεταμορφώσεις της ά- ,:
σπλαχνη μητρυιά, αλλά ταυτόχρονα νιώθει ,j
να πνίγεται από το φοβερό αίσθημα του φίλοξενυυμενυυ που πρέπει να βαθϊ'ει ακροπυδη- :
τί στο ξένο σπίτι.
·
To .lahrpstaae είναι ένα βαρύ νοτΑικό αργι- '
χυκίονημα που συγκροτυιται απο
φανερές και λανθάνουσες. Η πολιτική ως θε- J
ωρια και πράξη πανταχού παρούσα. Λέξη j
μοτίβο το νερό, ως στοιχείο όχι ζωογόνο αλ- ·,
λά φθοροποιό, ως σύμβολο δηλαδή του ρέον- $
τος χρόνου. Σταθερό συστατικό της εναλλα- :
γής των καιρικών συνθηκών που καταγρά- ·
φονται με σχολαστικότητα ως αφορμές φατι
κή; επαφής ο άνεμος: το πνεύμα που πνέει ό
που Μελει. Στημονικά θέματα η απογοητευ- ;
ση, η φθορά, η παραίτηση η απελπισία, το ξέ- ,
<γ>’·'Π||γι ιδεών και αισθημάτων, ο θάνατος,
kn ·..< I. αι :,ι
.tH|ii.|'ii και οι ■· · ■
-,ι, .
έχει τη γοητεία μιας μαγικής επωδής· κατακηλει και δεσμεύει' δικαιολογημένα λοιπον η
Zeit το κατέταξε πριν μερικά χρόνια ανάμεσα
τα 100 καλύτερα έργα της παγκόσμιας λογο- '
τεχνίας.
Από που ερχόταν το τραίνο που διαμέλισε »
το δύσμοιρο Γιακόμπ, εύκολα κάνεις το εικά'ει ΙΙα ντω : το τραίνο που διαμέλισε to
πτμιαόιακιΐ Μ un ποιητη ερχόταν βαρια
φορτωμένο με μοναξιά και εγκατάλειψη από
τη Λύση
'
- r
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Μ·Χ· Κοπιδακης

ttilhlio-κΐΜτικη
Ο Πέτρος Μαρτινίδης γράφει
για το βιβλίο
Ψυχανάλυση και Ελλάδα,
Έκδ: Εταιρείας Σπουδών
Σχολής Μωραΐτη, Αθήνα
1984, επιμέλεια Θ. Τζαβάρα
Αφιέρωμα σ ' έναν νεκρό φίλο
και μια διαρκώς τεκταινόμενη
υπόθεση
Η δουλειά της κριτικής βιβλιοπαρουσίασης, έτσι κι αλλιώς δύ
σκολη (είτε το βιβλίο μιλάει από
μόνο του και η κριτική είναι
φλυαρία, είτε το βιβλίο σωπαίνει
εύγλωττα και η κριτική είναι α
διακρισία), γίνεται ακόμη δυσκο
λότερη όταν πρόκειται για ένα βι
βλίο γραμμένο κατά πλειοψηφία
από ψυχαναλυτές: Συνειδητές
και ασυνείδητες επιδιώξεις του
! βιβλίου, φανεροί ή οπισθόβουλοι
στόχοι του, περιστασιακές ή ηθε
λημένες αμφισημίες της ορολο
γίας του κ.ο.κ. παρουσιάζονται
ρητά και ξεκαθαρισμένα, αιτιο
λογημένα, και αναλυμένα —από
την προμετωπίδα του έισαγωγικού σημειώματος ως το ευρετή
ριο και τον πίνακα περιεχομέ
νων.
Υπάρχει ω στόσο πάντα κάτι
παραπάνω να ειπωθεί και να
προστεθεί, έστω και αν πρόκει
ται για τις εντελώς επιφανειακές
εντυπώσεις του αναγνώστη ο ο
ποίος, στο μέτρο τω ν δυνατοτή
των του, παρακολούθησε τις πιο
διαυγείς περιγραφές των αβυσσαίων ιδιομορφιών του ανθρώπι
νου ψυχισμού' κάτι επιπλέον και
κάτι επιπλέον. (Κάτι αντίστοιχο
ίσως με ό,τι εξέπληττε διανοητι
κά και "σωματικά" τον J. Lacan
όταν έλεγε "...je m' en étonne tou
jours encore").
Το συγκεκριμένο βιβλίο, με τί
τλο «Ψυχανάλυση και Ελλάδα»
(και με τη γνωστή καλαίσθητη
τυπογραφία των εκδόσεων της
Σχολής Μωραΐτη), είναι αποτέ
λεσμα της ανταπόκρισης πολ
λών Ελλήνων επιστημόνων, με ε
παγγελματικό ή γενικότερο ενI διαφέρον προς την ψυχανάλυση,
στο κάλεσμα για μια σειρά εκδη
λώσεων γύρω από ζητήματα της
ψυχαναλυτικής θεωρίας και πρα
κτικής στη χώρα μας. Εμπνευστές αυτού του καλέσματος ήταν
ο Θ. Τζαβάρας, ψυχίατρος ψυχα
ναλυτής, και ο Φ. Καλλίας, ψυ
χολόγος ψυχαναλυτής. Ο πρόω
ρος θάνατος του τελευταίου πε
ριόρισε το συνολικότερο πρό
γραμμα συζητήσεων σε τόμο
γραπτών μόνο συμμετοχών (28
τελικά) αφιερωμένο στη μνήμη
του- τον τόμο επιμελήθηκε ο Θ.

Τζαβάρας.
ανάγκη. Τέλος, μια συστηματική
Οι συμμετοχές, παρά την κοι
καταγραφή των ελληνικών εκδό
νή τους αφετηρία, είναι ποικιλόσεων των έργων του Φρόυντ, και
τροπες σε κατευθύνσεις (από με
μια πιο συνοπτική των έργων των
θοδολογικά σχόλια πάνω σε συγ
Άντλερ, Γιούνγκ, καθώς και ελκεκριμένες ψυχοθεραπείες μέχρι
λήνων συγγραφέων, κλείνουν τον
σχόλια φιλοσοφικό-κοινωνιολο
εν λόγω τόμο.
γικά για το δυναμικό βίας που
Έ τσι ο αναγνώστης έχει την
εμπεριέχει ο πόθος της ελευθε
ευκαιρία να πληροφορηθεί, κατ’
ρίας), πολύμορφες σε χαρακτή
αρχάς, για το ενδιαφέρον αρκε
ρα (από μεταφράσεις συντόμων
τών ελλήνων διανοουμένων προς
και χαρακτηριστικών κειμένων
την Ψυχανάλυση, ήδη από το
του Φρόυντ μέχρι προτάσεις για
1912, 1915 και μετά (το "γλωσσι
πανεπιστημιακό πρόγραμμα εκ
κό" ή αμιγές ενδιαφέρον του Μ.
παίδευσης τω ν ψυχαναλυτών
Τρανταφυλλίδη π.χ., τα μαθήμα
στα πλαίσια της ψυχιατρικής ει
τα του Γ. Ιμβριώτη, τη διάλεξη
δίκευσης), και άνισες μεταξύ
του Δ. Κουρέτα στη Θεσσαλονί
τους σε μέγεθος (από τρεις μέχρι
κη το 1927, τις συγκεντρώσεις
είκοσι σελίδες). Παρά την πολυ
της ελληνικής ψυχαναλυτικής ο
μορφία των συμμετοχών, η επι
μάδας με την πριγκήπισσα Μα
μέλεια του τόμου κινήθηκε εύ
ρία Βοναπάρτη, τον ποιητή Ανστοχα, διατάσσοντας τα κείμενα
δρέα Εμπειρικό, τον ψυχίατρο Γ.
σε μια σειρά και ομαδοποιώντας
Ζαβιτζιάνο κ.ά.) ως το 1950. Επί
τα σε υπο-ενότητες, που τα κά
σης για την πλούσια σε σημασίες
νουν να διαβάζονται με όση σχε
μεταπήδηση του ενδιαφέροντος
δόν συνοχή και εσωτερική ροή
περί την ψυχανάλυση, από τους
προοδευτικότερους διανοούμε
θα είχε και η εντελεχής διάταξη
νους του τόπου στους πιο συντη
των κεφαλαίων του βιβλίου ενός
ρητικούς, καθώς και τη διπλή
μόνο συγγραφέα.
διοχέτευσή του σε εφαρμογές ψυ
Ουσιαστικά, μια πρώτη ομάδα
χοθεραπευτικές όσο και παιδα
κειμένων αφορά το παρελθόν της
γωγικές.
Ψυχανάλυσης στην Ελλάδα, και
θα μπορούσε και να τιτλοφορεί
Το πρώιμο όμως αυτό ενδιαφέ
ται έτσι. Περιέχει προσωπικές α
ρον, όπου και όπως (κι αν) διοχεναμνήσεις των Ελλήνων σκαπα
τεύθηκε, δεν βρήκε ευρύτερη αν
νέων του ψυχαναλυτικού κινήμα
ταπόκριση. Το γενικό ενδιαφέ
τος, αναδιφήσεις στη σχετική βι
ρον των προοδευτικών διανοου
βλιογραφία, περιγραφές των αν
μένων περιορίστηκε ως ένα βαθτιδράσεων που προκλήθηκαν ; μό από την υποψία του α-κοινωκλπ. Μια δεύτερη ομάδα κειμέ I νικού χαρακτήρα του ασυνειδή
νων αναφέρεται στο γιατί δεν έτου (αστοί και προλετάριοι, δια
πιασε στην Ελλάδα η ψυχαναλυτι
φοροποιημένοι από την ταξική
κή πρακτική, και αναζητά εξηγή
τους συνείδηση, ενοποιούνται ύ
σεις στις εν γένει αντιθέσεις της
ποπτα από το αταξικό τους ασυ
ψυχαναλυτικής προς την ψυχια
νείδητο), ενώ το λειτουργικό εν
τρική πρακτική, στις αντιστά
διαφέρον των γιατρών σκόνταψε
σεις που πρόβαλε ειδικότερα η
στην υποχώρηση του πατερναλι
στικού κύρους που απολαμβάνει
ελληνική παραδοσιακή κοινω
ο γνώστης - καθοδηγητής νευρο
νία, στον κατά κανόνα αντιλόγος, απέναντι στο αναλυτικό
νεωτεριστικό φορμαλισμό της
"transfert" και τη διερευνούμενη
ελληνικής κουλτούρας, κ.α. Μια
αβεβαιότητα που επωμίζεται ο
τρίτη ομάδα κειμένων εξετάζει
ψυχαναλυτής. Παραδοσιακές
το κατά πόσο η Ψυχανάλυση προπρακτικές της ελληνικής ψυχια
σφέρεται για τη σημασιολογική
τρικής (πρβλ. κείμενο Ε. Ασλανίευελιξία της ελληνικής γλώσσας
δη, μεταξύ άλλων), και οικονομι
και τα προγράμματα των ελληνι
κές δυσκολίες για μια ψυχοθερα
κών πανεπιστημίων, αναφερόμεπεία ψυχαναλυτικής εμπνεύσεως
νη στην ελληνικότητα της ίδιας
(πρβλ. κείμενο Μ. Κρανάκη), η
της ψυχαναλυτικής σκέψης, ή
γενικότερη τυπολατρεία μέσα
αντιπαραβάλλοντας τα ελληνικά
στις περισσότερες εκδηλώσεις
πράγματα με δυκολίες που ξεπέτης ελληνικής ζωής (πρβλ. κείμε
ρασε και επιτυχίες που είχε η Ψυ
νο Ευστ. Λυμπεράκη) και η ειδι
χανάλυση σε άλλες χώρες. Και
κότερη αμφισβήτηση από την
μια τέταρτη ομάδα κειμένων ανιψυχανάλυση
της παραδοσιακής
χνεύει το πώς και πόσο η Ελλάδα
ιδεολογίας
γύρω
από την "εγγε
σήμερα χρειάζεται την Ψυχανάλυ
νή"
αρμονία
των
οικογενειακών
ση, αναλύοντας ορισμένες νευσχέσεων και θεσμών (πρβλ. κεί
ρωσιογόνες συνθήκες της ελληνι
μενο Ε. Τζαβάρα), κάνουν τελι
κής ζωής, ή ξεχωρίζοντας άλλα
κά το ψυχαναλυτικό κίνημα σή
προβλήματα, της θεραπείας όσο
μερα στην Ελλάδα να βρίσκεται
και των ανθρώπων που την έχουν

σε ελάχιστα προχωρημένη θέση'
πολύ πιο περιθωριακή από κάθε
άλλη χώρα του λεγάμενου Δυτι
κού Κόσμου.
Κι αυτό παρά το ότι οι ρίζες
της ψυχαναλυτικής σκέψης είναι
πρωτίστως ελληνικές (πρβλ. κεί
μενο Ν. Νικολαΐδη), παρά το ότι
η βασισμένη σε λεκτικούς συ
νειρμούς ερμηνευτική των ονεί
ρων έχει στην Ελλάδα ένα παρελ
θόν που ξεκινά από τον 2ο μ.Χ.
αιώνα (πρβλ. κείμενο Ε. Κούκη),
και παρά το ότι οι πιο επιλεκτι
κές συγγένειες όρων, στις σημε
ρινές κοινωνίες της αφθονίας και
του φθόνου, βρίσκουν ιδεώδες έ
δαφος ψυχαναλυτικών διατρήσε
ων στην ελληνική γλώσσα (πρβλ.
κείμενο Δ. Λιάρου).
Ένα εύλογο ερώτημα τώρα, θα
μπορούσε να είναι: τι κατά βάθος
επιδιώκει αυτός ο τόμος θέτον
τας, ανασύροντας, διευκρινίζον
τας όλα αυτά τα στοιχεία για την
Ψυχανάλυση και την Ελλάδα.
Να φανερώσει την αξία της Ψυ
χανάλυσης και να επισπεύσει την
αναγνώρισή της σε τουλάχιστον
ευρωπαϊκό επίπεδο; Να καταδείξει πως, ενώ αιώνες πριν από τον
Φρόυντ η ανάλυση των ονείρων
και η γλωσσική φύση του ασυνεί
δητου θα μπορούσαν να έχουν
γεννηθεί και συστηματοποιηθεί
! στον τόπο μας, ακόμη αναζητούνται τρόποι για την εγκαθί
δρυση και καταξίωσή τους; Ή ε
πιδιώκει αντίθετα, να επιφέρει το
"μίασμα" των νευρώσεων της ευ
ρωπαϊκής μόδας στην όλο διαυ
γή συνειδητότητα, ακομπλεξάριστη, ελληνική ζωή; Ή να οδηγή
σει, ενδεχομένως, στην κατίσχυ
ση των ψυχαναλυτικών ιδεών μέ
σα από την ίδια κίνηση που σπεύ
δει να δαφνοστεφανώσει όλες τις
! αξίες του παρελθόντος, ενάντια
j στον τεχνοκρατικό αλλοτριωτιJ κό κόσμο που ζητά να τις απα; λείψει; (Να αναγνωρίσουμε και
! να οικειοποιηθούμε δηλαδή τους
I λαμπρούς στοχασμούς των παj πούδων μας, όπως ακριβώς ανα
γνωρίζουμε και επιδεικνύουμε ε
σχάτως τα κεντήματα των για
γιάδων μας).
Λίγο - πολύ όλα τα παραπάνω
ερωτήματα υπάρχουν και μέσα
στα ίδια τα κείμενα που συνα
παρτίζουν τον συγκεκριμένο τό
μο, δείχνοντας πως όχι μόνον "έχουσι γνώσιν οι φύλακες” , αλλά
και ότι μέσα στην ίδια τη φύση
της δουλειάς τους είναι να μην α
φήνουν τίποτα αδιερεύνητο.
(Πρβλ. χαρακτηριστικά ως προς
αυτό τα κείμενα των Γ. Στεφανάτου και Μ. Μαρκίδη, τόσο για τα
όρια της ψυχαναλυτικής θερα
πείας και το "οικογενειακό ρο-
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μάντζο" —την αναζήτηση μιας υ
ψηλής καταγωγής— των ψυχα
ναλυτών, όσο και για τα όρια της
ψυχαναλυτικής ερμηνείας των α
σθενειών, εκεί όπου η απώλεια
του αντικειμένου της αγάπης αποδεικνύεται λιγότερο νοσογό
νος από τη διαταραχή της συμπε
ριφοράς των αμινών).
Πολύπλευρα και πολύτροπα
λοιπόν, το σύνολο των εργασιών,
φωτίζει το ζήτημα Ψυχανάλυση
και Ελλάδα. Το ξεκίνημα αυτής
της σχέσης, τις προϋποθέσεις και
τις ρίζες της, την τρέχουσα κα
τάσταση και τις προοπτικές
της... Ενημερώνεται κανείς, δια
βάζοντας τον τόμο, πάνω σε πτυ
χές της ελληνικής ζωής, όσο και
πάνω σε κείμενα άγνωστα εν
πολλοίς και δυσεύρετα σήμερα.
Παράλληλα, έχει την ευκαιρία να
βρει και διάφορες ενδιαφέρουσες
αποδόσεις στα ελληνικά όρων
της ψυχαναλυτικής σκέψης. Μό
νο που όταν κάπου - κάπου αυτές
οι αποδόσεις μοιάζουν να διακρίνονται από μιαν ελαφρώς προμηθεϊκή έπαρση (π.χ. "Με προσω
ρινά μπαλώματα... δεν πρόκειται
να λυθεί το πρόβλημα. Χρειάζε
ται πιο μεγάλη τόλμη και μεθοδικότητα" (για να ξεπεραστεί η
μειονεκτικότητα της νεοελληνι
κής γλώσσας)... "η ανακρίβεια
της ορολογίας... ο επαρχιωτι
σμός της πνευματικής παραγω
γής" κλπ. —σελ. 336), τότε και
οι μεταφραστικές προτάσεις γί
νονται λιγότερο εύστοχες. Οι
"χειρονομίες" λ.χ. (gestes) απο
δίδονται ως "πράξεις" (σελ. 337)
και το "Imaginaire" (φαντασιακό) ως "Εικονικό", επειδή "το Imago είναι η (αρχαία) ελληνική
Εικόνα" (σελ. 336), πράγμα σω
στό, αλλά έτσι η Imagination θα έ
πρεπε να γίνει "Εικονικότητα" ί
σως, κι αυτό μπερδεύει τα πράγ
ματα χειρότερα. Τα μειονεκτή
ματα της νεο-ελληνικής είναι κα
τά κύριο λόγο τα μειονεκτήματα
της συγκεκριμένης κάθε φορά
χρήσης της· όταν π.χ. γράφεται
ότι "...το σώμα ανα-περι-μένει
τον Ά λλο" να το "χωρίσει",
"διαφοροποιήσει" και "να εισά
γει σ’ αυτό τη Διαφορά" (σελ.
338) αντί του "να εισαγάγει", ή,
όταν, ακόμη πιο χαρακτηριστι
κά αναφέρεται ότι "το ασυνείδη
το δεν βρίσκεται πέραν (εκείθεν)
του καλού και του κακού, αλλά
εδώθεν" (σελ. 344) —αντί του
"εντεύθεν" της λεγόμενης καθα
ρεύουσας, ή του "δώθενες" της
δημοτικής, αν κανείς το προτι
μάει.
Αλλά πέρα από αυτές τις λε
πτομέρειες, και παρά την επιμο
νή των περισσοτέρων συμμετο
χών στο ποιες είναι οι ουσιαστι
κές σχέσεις έλξης και / ή απώθη
σης ανάμεσα σε Ψυχανάλυση και
Ελλάδα, καθώς και στο τι σημαί
νει η ίδια η έκδοση αυτή μέσα
στην παραπάνω σχέση, και ενώ
αναλύεται συστηματικά όλη η "οικεία - ανοίκεια" αίσθηση του
Ελληνα ψυχαναλυτή στην Ελλά-

δα σήμερα, κεντρικό ζήτημα πα
ραμένει το πως, για ποιους μύ
χιους λόγους αντιστάσεων, παραδοσιακότητας ή φορμαλισμού
της κουλτούρας, κ.ο.κ., η Ψυχα
νάλυση απωθείται τόσο από το
Λόγο της κοινωνίας όσο κι από
εκείνον των ειδικών. Το αντί
στροφο όμως έχει ίση, αν όχι πε
ρισσότερη, σπουδαιότητα: Πόσο
η πλειοψηφία των ψυχαναλυτι
κών θεραπειών χρειάζεται τη διά
δοση και την εμπιστοσύνη των
θεραπευομένων και την εξοικείω
ση με τον καθημερινό Λόγο της
κοινωνίας, για να αποβεί επιτυ-

via των γυναικών / Γιατί όταν εί
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ
σαι
μικρός δεν σε προσέχουν / Οι
Αρχή σοφίας
επιθυμίες
σου κοιμούνται ακατέρ
Εκδ: Αγρα, Αθήνα 1983
γαστες / Νομίζουν / Σε αυστη«Μοναξιά μ ' ονειρεύτηκες κι έγι
.
ρούς
κοιτώνες πλάγιασα / Ακίν
να: /.../Μ'ονειρεύτηκες κι έγινα:
δυνος
/ Και κλείστηκα σε αγκα
/.../ Γυμνός /και υποδύομαι το
λιές
ερωτικές
/ Ανύποπτος».
σώμα μου. / Μετανάστης / στη
γενέθλια γη μου».
Μία ποιητική πρόθεση που πε
ΣΤΑΝΤΑΛ
ρικλείεται σε ένα βιβλίο και μάλι
Αναμνήσεις εγωτισμού.
στα τόσο μικρό όσο αυτό του Γ.
Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώ
Κ. επιβεβαιώνει την άποψή ότι η
σεις: Τίτος Πατρίκιος
παλιά αυτή τέχνη έχει στον τόπο
Εκδ: Γνώση, Αθήνα 1983
μας ακόμη πολλά να πραγματο
Αναμνήσεις του Σταντάλ σε
ποιήσει. Μέσα από γνωστούς
πρώτο πρόσωπο, έτσι που να μεκώδικες ο Γ. Κ. ανανεώνει το ύ
ταφέρεται ως εμάς η εικόνα και
φος και το ήθος κοινών τόπων ; το αίσθημα μιας εποχής και μιας
και ζωντανεύει τη λέξη, επιμέζωής, πλούσιας σε παρατηρήσεις
νοντας στην πιο ουσιαστική, ί
και οξύτατης σε σχολιασμό. Ο
σως, ποιητική στάση: να καταδί
Τίτος Πατρίκιος που ανέλαβε το
δει τη συγκίνησή του.
σύνθετο αυτό έργο, μας έδωσε
την εξαιρετική χαρά μιας μετά
ΟΛΓΑ ΚΟΖΑΚΟΥ ΤΣ ΙΑ ΡΑ
φρασης σχολιασμένης με λεπτο
Ελεύθερο σχέδιο
μέρειες που αποσαφηνίζουν πρόΑθήνα 1984
σωπα και πράγματα της εποχής,
αλλά και μια κατατοπιστική ει
«Κ ι όμως / Κυοφορώ στο μυαλό
σαγωγή. Το σημαντικότερο όμως
μου / δεκάδες αγέννητες πέτρες /
παραμένει το μεταφραστικό πό
γλυπτά και ποιήματα».
νημα
που μεταφέρει το πνεύμα
Ένα έντονο υποβόσκων συναί
και
αναπλάθει
το ύφος του Σταν
σθημα που όμως δεν κατορθώνει
τάλ.
να μνημειωθεί σε ποίημα. Η γλύ- !
«Ν α μια από τις μεγάλες μου
πτρια Ο. Κ. Τ. παρουσιάζει σ ’ αυ
δυστυχίες: κάτι ελάχιστες αποτή την έκδοση και μια σειρά από
χρώσεις με πειράζουν θανάσιμα.
σχέδιά της. Εκείνο που αξίζει να
Νιώθετε κι εσείς το ίδιο;
επισημανθεί σ ’ αυτό το βιβλίο εί
Γνας τόνος παραπανω ή ένας
ναι η συμπληρωματικότητα της
τόνος παρακάτω στους τρόπους
έκφρασής της που κάνει δραστι
της υψηλής κοινωνίας με κάνει
κό το τελικό αποτέλεσμα: λόγος!
να φωνάζω μέσα μου: «Α στή!» ή
εικόνα. Η πρόθεση επικοινωνίας
«Α ριστοκρατική κούκλα του
με νεότερες ηλικίες είναι προφα
Σαιν-Ζερμαίν!». Και την ίδια
νής. Γίνεται μάλιστα συχνά ενα
στιγμή, το μόνο που έχω να προ
γώνια: «Μ ε τα οξυγονούχα μάτια
σφέρω στον πλησίον μου είναι ασας / κρατήστε στη ζωή / την αποστροφή ή ειρωνεία.
πεγκεφαλισμένη ελπίδα μου».
Μπορεί κανείς να γνωρίσει τα
πάντα εκτός από τον εαυτό του,
ΝΙΚΟΣ Α ΝΤΩΝΑΤΟ Σ
«Ε γώ δεν πιστεύω καθόλου πως
Δέδυκεν
γνωρίζω τα πάντα», θα πρόσθετε
Εκδ: Ηριδανός, Αθήνα 1983
εδώ ένας ευγενικός κύριος της αΗ ποίηση του Νίκου Αντωνάριστοκρατικής συνοικίας που
του είναι ποίηση προσωπική κι ό
φροντίζει να φράζει στο γελοίο όμως ταυτόχρονα ανοιχτή στην α
λες τις προσβάσεις. Ό ταν ήμουν
ποκρυπτογράφησή της.
άρρωστος, οι γιατροί μου έβρι
Δείγμα γραφής:
σκαν μεγάλη ευχαρίστηση να με
«Μ ικρός / Μπήκα στα παρασκήκουράρουν, γιατί με αντιμετώπι-

την οργανική Ψυχιατρική με
τα ψυχοφάρμακα ο άρρωστος
δεν έχει λόγο να γνωρίζει τα υπο
προϊόντα της φαινοθειαζίνης,
π.χ., για να νιώσει τα ευεργετικά
τους αποτελέσματα επάνω του.
Στην Ψυχανάλυση όμως ο αναλυ
τής πρέπει να γίνει ουσιαστικά το
μέσον που θα αναγάγει τον άρρω
στο σε γιατρό του εαυτού του.
Και για να ξεκινήσει κάτι τέτοιο,
μια προηγούμενη εξοικείωση με
τα γενικά θεωρητικά σχήματα
της ψυχαναλυτικής θεωρίας, όσο
και μια σχετική εμπιστοσύνη στη
μεσολάβησή τους, είναι απαραί
τητες.
Η εισαγωγή λοιπόν και η διά
δοση του φροϋδικού "μιάσμα
τος" χρειάζονται ως ένα βαθμό,
όχι βέβαια για να αποκτήσουν οι
Έλληνες ασυνείδητες επιθυμίες
από κει που είχαν μόνο ξεκαθαρι
σμένες επιδιώξεις, αλλά, π.χ.,
για να αρχίσουν να αναγνωρίζουν
ότι η αδιάκοπη, επιτυχής, επαγ
γελματική υπερίσχυση μπορεί να
μην είναι μόνο ένας στοιχειώδης
τρόπος επιβίωσης, αλλά και η
συνεχώς ανεκπλήρωτη νίκη στην
αντιπαλότητα προς τον πατέρα*
ή ότι η καθυπόταξη του άλλου
και η αδιάκοπη φθορά σε σαδομαζοχιστικές εξαρτήσεις δεν α
ποτελούν τον μόνο τρόπο διατή
ρησης της ερωτικής ή συζυγικής
σχέσης.
Και όλα αυτά, σίγουρα, δεν εί
ναι προβλήματα ανύπαρκτα, τα
οποία εμφυτεύει τεχνηέντως η
ψυχαναλυτική μόδα. Αν οι άν
θρωποι πριν από τον Φρόυντ δεν
ΧΡΗΣΤΟΦΟΡΟΥ Χ ΡΗ ΣΤΙΔΗ
έπασχαν από νευρώσεις και οιδι
Δημοτική και Νομικά
πόδεια συμπλέγματα, άλλο τόσο
Έκδοση του Ινστιτούτου
και οι άνθρωποι πριν από τον
Νεοελληνικών
Σπουδών
Νεύτωνα μετεωριζόντουσαν σε
(Ιδρ.
Μ.
Τριανταφυλλίδη),
πεδία αντιβαρύτητας χωρίς ποτέ
Θεσσαλονίκη 1984
να πέφτουν ή να γκρεμοτσακίζονται. Κι αν ο Κοπέρνικος μας
Από τους πιο μαχητικούς και
έξωσε από το κέντρο του σύμεργώδεις δημοτικιστές της διεκπαντος, ο Δαρβίνος μας ενέταξε
δικητικής και θετικής περιόδου
στο ζωικό βασίλειο και ο Φρόυντ
του δημοτικισμού, ο νομικός
διέψευσε τις έσχατες ψευδαισθη
Χριστόφορος Χρηστίδης ανέλα
τικές κολακείες της ματαιοδοβε, μεταξύ άλλων, να μεταγρά
ξίας μας, δείχνοντας ότι το "ε
ψει στη δημοτική τα θεμελιώδη
γώ" δεν είναι νοικοκύρης του ε
νομικά κείμενα της πολιτείας:
αυτού του, τόσο το χειρότερο
(τα συντάγματα του 1952 και
λοιπόν για τη ματαιοδοξία μας.
1975 και τους κώδικες) και ο πα
Όπως και στις δυο πρώτες περι
ρών τόμος συγκεντρώνει ακρι
πτώσεις, κερδίζουμε περισσότε
βώς τους προλόγους αυτών των
ρο σπουδάζοντας αυτή την "ήτ
μεταγραφών μαζί με κάποιες άλ
τα", παρά εξορκίζοντάς την.
λες εργασίες, υπομνήματα, και
ι_ι I διαλέξεις.

Το έργο υπήρξε βαρύμοχθο και
με άνισα αποτελέσματα, δυσχεραινόμενο επιπροσθέτως από την
επιδίωξη της γραμματικής ο
μοιομορφίας, ιδιαίτερα της μορφολογικής, σύμφωνα με τον
γραμματικό τύπο μιας «καθαρόγραμμης» δημοτικής. Βέβαια η
δογματική ορθοδοξία του Χρηστίδη δεν είναι άκαμπτη και α
κραία, προφανώς διότι η αναμέ
τρηση με τα νομικά κείμενα και
τις έννοιες του έδειξε τα όρια των
μονοπαγών λύσεων. Η συνείδηση
όμως αυτών τω ν ορίων, που τον
κάνει να θεωρεί άτοπη κάθε δημοτικιστική θριαμβολογία, δεν
τον προβληματίζει ταυτόχρονα
να δει την δημοτική ως μία από
τις συνιστώσες της αμέριστηςνεκαι να αντλήσει ααπ’ όλον τον
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ζαν σαν ένα τέρας νευρικής υπε
ρευαισθησίας. Κάποτε, ένα ανοι
χτό παράθυρο στη διπλανή κά
μαρα που η πόρτα της ήταν κλει
στή, με έκανε να κρυώνω. Η πα
ραμικρή μυρωδιά — και όταν δεν
είναι άσχημη— αδυνατίζει το α
ριστερό μου χέρι και το αριστερό
μου πόδι, και μου δημιουργεί την
τάση να πέσω προς αυτή την
πλευρά.
— Μα όλες αυτές οι λεπτομέ
ρειες είναι ένας απαίσιος εγωτι
σμός!».

,

δια του αντιθέτου, η βαθιά του ε !
πιθυμία για αυθεντικότητα και
διαύγεια.
« Η νεκρή νομοτέλεια: Αοιπόν
σωπαίνω / Φοβάμαι το διάβολο /
Που 'χει μιλήσει τόσο / Που γιόμιε τον αέρα ήχους λέξεις / Που
διέφθειρε τη γλώσσα / Φοβάμαι /
Σε ώτα κουφών / Ποιος ήχος
φτάνει / Ποιος λόγος σε βουβών
χείλη / Δεσμεύεται / Σωπαίνω /
Γύρισαν κι άλλαξαν τα πράγματα
/Μαθαίνω / Ο Πύργος της Βαβέλ
γκρεμίστηκε / Μ αζί και τα ψηφία
/ Μπερδεύτηκαν στην άμμο (...)».

ΛΟΥΚΑΣ ΚΟ ΥΣΟ ΥΛΑ Σ
ΒΑΣΙΛΗ Σ ΑΡΦ ΑΝ Η Σ
ΣΧΗΜΑΤΟΠΟίηση
Το
ραντεβού
Εκδ: Καστανιώτη, Αθήνα 1984
Εκδ: Οδυσσέας, Αθήνα 1984
Η συγκεντρωτική παρουσίαση
Διηγηματική γραφή, που κατα
σχεδόν όλης της ποιητικής δηγράφει το καθημερινό, το καδράμιουργίας του Λ. Κ. κάνει την έκ
ρει και συχνά το σχολιάζει. Α λ
δοση αυτή ιδιαίτερα ενδιαφέρου
λοτε κατορθώνει ' τη συνοπτικόσα. Μπορεί κανείς να διαπιστώ
τητα του αισθήματος, κι άλλοτε
σει ότι .υπάρχει ένα «ποιητικό
κάποια χαλαρότητα το διαχέει.
σώμα» ιδιαίτερα σημαντικό που
« Φωτογραφία στις σκάλες: Στο
διαθέτει ύφος. Διεισδυτικός πα
πάνω σκαλί αυτή / τον αγκάλιαζε
ρατηρητής και συχνά σαρκαστι
από
το λαιμό / με χέρια ράπτριας
κός, όσο και αυτοειρωνευόμε/ το μικρό της δάχτυλο έπεφτε /
νος, παρεμβαίνει δραστικά και εστο ανοιχτό του πουκάμισο / ψά
φόλης της ύλης.
χνοντας το κομμένο κουμπί. /
«Το ταξίδι συνεχίζεται / με τον
Αυτός κοίταγε το φακό σαν προ
τελευταίο έλικα: / το ποίημα»,
σωπίδα / το φωτογράφο σαν οξυ
αλλά και η «σχηματοποίηση»:
γονοκολλητή / τη μέρα σαν σπί
«Το πιο τέλειο σχήμα είναι / τ ’
θες πάνω στις πολυκατοικίες. /
ορθογώνιο' σαν πλαίσιο / Στις
Είναι
το διάλειμμα της Κυριακής /
πλευρές του βρίσκεται η άκρη, /
αρχή δηλαδή και τέλος όλων / ό ί που όλα τα βλέπει ο ουρανός / και
σαν καθρέπτης τα γυρίζει.»
σα κόβει μέσα το μάτι. / Ο κύ
κλος αντίθετα / τις περισσότερες
ΓΙΟΖΕΦ ΡΟΤ
φορές / γίνεται φαύλος».
Φυγή χωρίς τέλος
Εκδ: Οδυσσέας, Αθήνα 1984
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π Ο ΤΑΜ ΙΤΗ Σ
«Ο ι γυναίκες που συναντάμε,
Τα πυρηνικά ποιήματα
κεντρίζουν περισσότερο τη φαν
Εκδ: Καστανιώτη, Αθήνα 1983
τασία μας παρά την καρδιά μας.
Ποιητικός λόγος σπαραγμέΑγαπάμε τον κόσμο που αντιπρο
νος, στο πρώτο πρόσωπο, και
σωπεύουν και το πεπρωμένο που
καταστροφικός. Ο Δ.Π . κατα
υπαινίσσονται», γράφει ο Γ.Ρ. μέ
γράφει με έντονο και σχεδόν
σα στο βιβλίο-ρεπορτάζ, σχεδόν,
βίαιο τρόπο ένα αίσθημα οχληρό
της ζωής του. Ευαίσθητος παρα
που του προκαλεί το περιβάλλον,
τηρητής, έχοντας ζήσει στο πετσί
του τους διωγμούς των Εβραίων,
οι συναναστροφές και οι συμβάκαταγράφει αυτή την χωρίς τέ
σεις. Μοιάζει περισσότερο σα να
λος φυγή, την αβέβαιη ζωή, με
επιθυμεί να καταργήσει, παρά να
δημιουργήσει. Ό μ ως δημιουργεί,
τρόπο δραστικό και νευρώδη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΟΜ ΙΚΣ(ΚΑ) ΟΧΙ Μ Ο Ν Ο )

οιελληνες
8 α κανουν
τη σωστή
εκλογή;

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ Θ Α ΨΗΦΙΣΕΤΕ
ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ζ Ο ΥΜ Ε ΡΟ Ι ΕΥΓΕΥΣΤΟΙ
ΚΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟΙ.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ.

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α ΘΕΜΑΤΑ
ΠΕ Ρ Ι Ε ΧΟΜΕ Ν Α
Erna πτερόevta
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ(;) ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.
• Αχ. Μητσού: Σε αναζήτηση ευρωπαϊκής στρατηγικής
• Φ. Γεωργιάδη: Η υποστήριξη των ελληνικών θέσεων στα κοινοτικά

όργανα. Περιπτωσιολογία και ολίγες γενικεύσεις
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πλούτο της τελευταίας, αλλ’ απλώς τον οδηγεί να αποδεχτεί με
ρικούς λόγιους όρους και τρόρ·: πους, σαν αναγκαίο κακό και
παραχώρηση.
Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να
’
εμφανίζεται λιγότερο μυωπικός
'■j J και συρρικνωτικός από τη σημε■ I ρινή λαϊκοδημοτικιστική ορθο1; δοξία και τη χοντροκοπιά του
γλωσσοπολιτικού φανατισμού,
5 ' αλλά η εμμονή του στην αρχή
της μονοτυπίας και της γραμματικής καθαρότητος, τον καθηλώ^ νει εντεύθεν και των απαιτήσεων
»i·11, του εγχειρήματος και των δυνα/' τοτήτων της σύνολης νεοελληνι
κής, οδηγώντας τον σε εκβιαστιr κές κάποτε εξομοιώσεις των αί ' νομοίων και σε απλοποιήσεις
a# λαϊκιστικές: του ξωφύλλου (σ.
»'·; 146), εχτρός (143), δημοσίεψη

(349) διακόφτει (105), να ευχούμαστε (73), επέρχουνται (33), γονιός
(τύπος ιδιωματικός και σπανιό
τερος, όπως γράφει, από το γονέ
ας, αλλά που τον προτιμά λόγω
του ομαλότερου πληθυντικού!), ο
ανιόντας, ο κατιόντας, ο απόντας
(78), κάθειρξη για ως δέκα χρό
νια, αντί, μέχρι δέκα ετών (σ. 211)
κτλ. ενώ η παρατακτική σύντα
ξη, που φιλοδοξεί να αντικατα
στήσει εντελώς την καθ’ υπόταξιν, παράγει χαλαρότητα ύφους
και πλατυασμό, αδυνατώντας να
ανταποκριθεί αυτοδύναμα στην
πυκνότητα των νομικών διατυ
πώσεων και γενικά στις ανάγκες
του αφηρημένου λόγου. Εξάλ
λου, πιστός στην παράδοση ό
λων σχεδόν των ορθοδόξων δη
μοτικιστών, παραμελεί ανέτως
την αισθητική προς όφελος της

γραμματικής καθαρότητος και
ομοιομορφίας (π.χ. προγράφει ο
λοκληρωτικά την άτονη συλλα
βική αύξηση, προτιμώντας να
γράφει δεν δίστασαν (121) αντί
για το έρρυθμο και ευηχότερο δεν
εδίστασαν κτλ.) και γενικά αντι
μετωπίζει λέξεις και τύπους σαν
αντικείμενα in vitro και όχι ως
πραγματικότητες in vivo.
Επιπλέον, σ ’ αυτόν ανήκει και
η ατυχέστατη — και αναιτιολό
γητη— πρόταση (την οποίαν έχει
ήδη εφαρμόσει μεταφράζοντας
τα Αποφθέγματα του Λαροσφουκό), να συμπληρώσουμε 7 γράμ
ματα του αλφαβήτου μας με ισά
ριθμα σημάδια, για να προφέρου
με τα ξένα ονόματα αλλά και τις
ξενογενείς ελληνικές λέξεις (π.χ.
Σατωμπριάν, μπαμπάς) σύμφωνα
με την προφορά της καταγωγής

τους, αλλοιώνοντας έτσι τη δική
μας φωνητική υφή και περιπλέ
κοντας άσκοπα την ορθογραφία
μας (σ.σ. 121, 317 επ.).
Ωστόσο, το βιβλίο αυτό είναι
τριπλά χρήσιμο: ως ντοκουμέντο
της νοοτροπίας και των ποικίλων
αγώνων του δημοτικισμού μιας
ορισμένης περιόδου' ως δείγμα
των ορίων ενός,ργχειρήματος που
σίγουρα υπερβαίνει τις δυνατότη
τες ενός μόνο ατόμου αλλά και
της αμιγούς δημοτικής* ως θετι
κό, τέλος, βοήθημα για τη μετα
γραφή στην κοινή νεοελληνική
των εδραίων νομικών κειμένων,
λόγω των επιμέρους ευστοχών
λύσεων που περιέχει.

% Μ . Κ.

Ι»ΗΙΐΙθΥ<Μ {-Ι»ΗΜ ΐθγθ<{-Ι»Μ ΙΐΙθγθΥ
νένα κόμμα της Αριστερός όπως
ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ εσ., ΑΣΚΕ, ΚΚΕΜΛ κλπ., ας φτιάξεις εσύ (δηλ.
οι συνεργάτες σου) ένα κόμμα
(κεντροαριστερό, κεντροδεξιό,
κενρώο κλπ.) για να... τελειώ
νουμε.
Εγώ τουλάχιστον πιστεύω πως
το «Α Ν Τ Ι» έχει ξεμπερδέψει με
την Αριστερά εδώ και πολύ και
ρό...
Το ΠΑΣΟΚ που θέλεις να το
διαχωρίσεις αυθαίρετα από την
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
Αριστερά, είναι ένα «ριζοσπαστι
ΕΝΤΟΝΑ...
κό αριστερό κίνημα» σύμφωνα
• Στην πολιτική και τη στάση
με τις θέσεις της Κ.Ε. για το συ
του Α Ν Τ Ι αναφέρονται τα δύο
νέδριο.
γράμματα που ακολουθούν και εκ
Ακόμη το «Π Α Σ Ο Κ » αποδεχό
φράζουν τις απόψεις των αναγνω
μενο το Μαρξισμό ως μέθοδο
στών μας για την πολιτική και τη
κοινωνικής ανάλυσης ολοκλη
στάση του Α Ν Τ Ι σε ορισμένα θέ
ρώνει τις εκτιμήσεις του και εμ
ματα.
πλουτίζει την πείρα του από την
Η πρώτη από τον Μάνο Καλο
πολύχρονη πάλη του λαού μας,
μοίρη, που κάνει και την έκκληση
χωρίς να αγνοεί τη συσσωρευμέ«όλοι ανεξαιρέτως οι αριστεροί να
νη ιστορική εμπειρία των λαϊκών
ψηφίσουν Π ΑΣΟΚ». Να τι πι
κινημάτων σε παγκόσμια κλίμα
στεύει μεταξύ άλλων, θεωρώντας
κα (βλ. Καταστατικό).
μάλιστα ότι το Α Ν Τ Ι « επιθυμεί να
Δεν μπορεί κανείς να πει πως
περάσει η κεντροδεξιά πολιτική»,
το ΠΑΣΟΚ δεν τηρεί κατά γράμ
ο « αριστερός» αναγνώστης μας,
μα τις προεκλογικές υποσχέσεις
για όσους έχουν « ξεμπερδέψει με
του, αν δεν είναι επηρεασμένος
την Αριστερά εδώ και πολύ και
από τη δεξιά δημαγωγία.
ρό».
Δυστυχώς πολλοί αριστεροί έ
Αγαπητό Αντί,
χουν πέσει εύκολα θύματα της
Με τούτο το γράμμα μου θέλω
δεξιάς προπαγάνδας, ξεχνώντας
να διαμαρτυρηθώ έντονα για την
με μεγάλη ευκολία τη θέσπιση α
στάση σου απέναντι στο ΠΑΣΟΚ
πό το ΠΑΣΟΚ της Αυτόματης
και στην κυβέρνηση γενικότερα.
Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής
Οι πολύ εχθρικές και καθόλου
(ΑΤΑ), την κατάργηση των εξε
«καλόπιστες» πολιτικές αναλύ
τάσεων για εισαγωγή σε Λύκειο
σεις σου που στρέφονται με πρω
και ΑΕΙ, την ίδρυση των Μεταλυτοφανές μίσος ενάντια στην κυ
κειακών Προπαρασκευαστικών
βερνητική πολιτική δείχνουν ότι
Κέντρων, και των Τεχνολογικών
είσαι ένα αριστερό περιοδικό με
Ε κ π α ιδ ευ τικ ώ ν Ιδ ρ υ μ ά τω ν
μικροαστικές αντιλήψεις, δίχως
(ΤΕΙ), τα Κέντρα Υγείας και το
να έχεις αναπτύξει καθόλου ταξι
Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ),
κή συνείδηση όπως άλλα έντυπα
τη μείωση τιμάριθμου, πληθωρι
του χώρου.
σμού, και δημόσιων ελλειμμά
των, τη θέσπιση τρίωρης δωρεάν
Ακόμη δείχνει να είσαι ένα
συγκοινωνίας, τη θεσμοθέτηση
προκατειλημμένο περιοδικό που
του Πολιτικού Γάμου, την κα
χωρίς να υποστηρίζει κάποιο
τάργηση του φακελώματος και
συγκεκριμένο κόμμα για να δι
την απαγόρευση βασανιστηρίων,
καιολογείται η στάση σου, προ
την αναγνώριση της Εθνικής Αν
σπαθείς να περάσεις κάποιες θέ
τίστασης και την δικαίωση των
σεις που κάθε άλλο παρά αριστε
Πολιτικών Προσφύγων, τη θέ
ρές μπορεί να χαρακτηριστούν.
σπιση της συμμετοχής των εργα
Κρίνοντας όλα τα υπάρχοντα
ζομένων στις επιχειρήσεις που
αριστερά κόμματα ως έχοντα
εργάζονται με τις Κοινωνικοποι
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ πολιτική, επι
ήσεις, την κατάργηση του σταυ
θυμείς να περάσεις κάποια κεν
ρού προτίμησης για την εξαφάνι
τροαριστερή μέχρι κεντροδεξιά
ση του ρουσφετιού, τη θέσπιση
πολιτική τινάζοντας στον αέρα
των Λαϊκών Συνελεύσεων, των
τον τίτλο σου ως αριστερού εντύ
Συνοικιακών Συμβουλίων και
που αγνοώντας τους αναγνώστες
των Νομαρχιακών Συμβουλίων
σου.
για την εδραίωση της Λαϊκής
Τέλος πάντων αν αγαπητό
Συμμετοχής στην εξουσία, την
«Α Ν Τ Ι» δεν ικανοποιείσαι με κα
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μεταρρύθμιση και απλοποίηση
της γραφής με το μονοτονικό σύ
στημα, και άλλα πολλά βήματα
του ΠΑΣΟΚ προς την Αλλαγή.
Τελειώνω το γράμμα μου με
την έκκληση ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως
οι αριστεροί να υπερψηφίσουν
στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ για να
μην ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ στην εξουσία
η λαομίσητη Δεξιά.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Μάνος Καλομοίρης

δίκες στη διάρκεια της «Αλλα
γής». Ελπίζω και η έκβαση της
δίκης (αθωωτική ή καταδικαστι- ;
κή) να μην έχει την ίδια τύχη.
'
3. Στο άρθρο για τις φοιτητικές
εκλογές (τχ. 257) ο Δ. Αλεξάκης
παρουσιάζοντας τις πολιτικές
δυνάμεις «ξεχ ν ά » τις Αριστερές ;
Συσπειρώσεις. Πιο συγκεκριμένα
σ ’ όλο το άρθρο αναφέρονται δύο
φορές: όταν επισημαίνει την «καθοδική συρρίκνωσή» τους και ό
ταν γράφει για την Αριστερή
Πρωτοβουλία. Ξεχνά φαίνεται ο
Δ . Αλεξάκης ότι οι Αριστερές
Συσπειρώσεις ήταν ο κύριος πό
λος (η ΑΣΚ έχει πολύ μικρή δύ
ναμη, η Αριστερή Πρωτοβουλία
σαν οργανωμένος χώρος εμφανί
στηκε 1 μήνα πριν τις εκλογές)
αντίστασης στην τεχνοκρατική
μεταρρύθμιση του ν. 1268. Ήταν
ο χώρος που πάλευε για να μην ε
φαρμοστούν τα εξάμηνα, που έμ- <
πρακτα εναντιώθηκε στη γρα- ·Ί
φειοκρατικοποίηση της Συνδιοί- :
κησης, που αγωνίστηκε για την
ουσιαστική κατοχύρωση του Πα- "
νεπιστημιακού ασύλου, που αντί- ι
πάλευε την ιδεολογία της «ουδέτερης» επιστήμης και τις αστικές ;
(ή «σοσιαλιστικές») αξίες του ε- πιστημονισμού και της αξιοκρα- ;
τίας, που προσπαθεί για την ανάπτύξη ενός αντικαπιταλιστικού ■:
Φ.Κ.
ϊ
Τελειώνοντας: μήπως πρόκει- ·:
ται για λάθη, παραλείψεις, ή μή- *
πως είστε και σεις θιασώτες της ,ι
«αντίληψης» «με τους αριστερι- :
στές θα ασχολούμαστε τώρα;» c
Ή μήπως πρόκειται για κάτι άλ- ι
λο...

• Η δεύτερη επιστολή από το
φοιτητή Πολυμερή Βόγλη. Ο ανα
γνώστης μας πιστεύει ότι το Α Ν 
Τ Ι είναι προκατειλημμένο για ένα
συγκεκριμένο πολιτικό χώ ρο
τους « αριστεριστές». Α πό την
πλευρά μας θα θέλαμε να επισημάνουμε στο φίλο αναγνώστη μας
να ανατρέξει σ το σύνολο των τευ
χών του Α Ν ΤΙ.
Αγαπητό Αντί,
Θα αναφερθώ σε τρία ζητήμα
τα που από μια πρώτη ματιά φαί
νονται άσχετα μεταξύ τους. Κοι
νό στοιχείο είναι ο πολιτικός χώ
ρος που πρόβαλλε - στήριζε θέ
ματα σαν κι αυτά. Αυτό που με
προβληματίζει είναι η στάση του
Αντί απέναντι σ ’ αυτόν τον πολι
τικό χώρο, στάση που σκιαγραφείται από άρθρα που δημοσιεύ
τηκαν ή γεγονότα που αποσιωπήθηκαν.
1. Το μικρό σχόλιο του Α ντί για
το 12ο Πανσπουδαστικό Συνέ
δριο ήταν πραγματικά αντάξιο
της μικρής σημασίας τω ν πολιτι
κών αποφάσεων του Συνεδρίου.
Από το σχόλιο όμως απούσιαζε
το θέμα που απασχόλησε τις 4
πρώτες μέρες το Συνέδριο και ή
ταν εστία έντονης αντιπαράθε
σης μεταξύ των κομμάτων: το
θέμα του Στρατού. Ούτε λέξη για
το γεγονός ότι φαντάροι συμμε
τείχαν στα ψηφοδέλτια διαφό
ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ,
ρων πολιτικών χώρων (ΠΣΚ,
«Ε ΙΣΟ ΔΙΣΜ Ο Υ»
ΔΑ , Συσπειρώσεις), ούτε λέξη
ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ
για το γεγονός ότι εκλεγμένοι
• Μ ε αφορμή επιστολή του Γ. .
φαντάροι ήρθαν και μίλησαν στο
Γεωργιάδη (ΑΝΤΙ, τχ. 258) πήραΣυνέδριο (παρά τη σχετική απα
με αρκετά γράμματα που ακολου- ,.
γόρευση του Δροσογιάννη) ούτε
θώντας την προτροπή - πρόκληση
λέξη για την απόφαση του Συνέ
του
αναγνώστη μας του απαν
δριου στο θέμα του Στρατού.
τούν.
Να λοιπόν πως αντιμετωπί2. Την Τετάρτη 2 του Μάη γίνε
ζουν
τις
απόψεις του μερικοί αναται η δίκη των 11 συλληφθέντων
I
γνώστες
μας.
για τα επεισόδια της 14/10/1983
Η
πρώτη
επιστολή - απάντηση
στη διαδήλωση της επιτοοπτκαπό
τον
αναγνώστη
μας Κ. Στεγια το Στρατό. Και τότε βέβαια
φανίδη
μαθητή
Λυκείου:
(τχ. 244) το Α ντί είχε αρκεστεί σ ’
Αγαπητό «Α Ν Τ Ι»,
ένα μικρό —αλλά γενικό— σχό
Ο φίλος μας βγαίνει απ’ τα αρι
λιο. Για την επικείμενη δίκη ούτε
στερά του ΚΚΕ, και αποδεικνύεένα σχόλιο δε δημοσιεύτηκε αν
ται «βασιλικότερος του βασιλέκαι είναι από τις λίγες πολιτικές

Ελληνικά και Ξενόγλωσσα Βιβλία
•
•
•
•

Ιστορία
Πολιτική
Κοινωνικές Επιστήμες
Ειδικό τμήμα Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας και Κλασικής Φιλολο
γίας. Loeb classical library, Oxford University Press, Belles Lettres κτλ.
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ως». Καιρός είναι να καταλάβει,
πως κάπου σταματάει ο δογματι
σμός κι αρχίζει η βλακεία. Και ε
ξηγούμαι: Πως βλέπει αυτός την
πραγματοποίηση της επανάστα
σης κάτω απ’ τις σημερινές συν
θήκες; Μήπως σαν ένοπλη λαϊκή
εξέγερση, μήπως σαν ένα σύνολο
τρομοκρατικών ενεργειών ή μή
πως σαν ένα μποϋκοτάζ των ελ
ληνικών παραγωγικών μονάδων;
Αν η Σοβ. Ένωση απορρίψει την
«Ειρηνική συνύπαρξη», τότε τι
πρέπει να κάνει; Μήπως θα πρέ
πει να εισβάλει σε καμιά καπιτα
λιστική χώρα για να διαδώσει
τον μαρξισμό δυναμικότερα (ε
παναστατικότερα);
Ποιες ενέργειες στοιχειοθετούν
κατά τη γνώμη του την αντιλαϊκή
πολιτική του ΠΑΣΟΚ;
Πού είδε την υποστήριξη του
ΚΚΕ στην κυβερνητική πολιτική;
(Σαν κόμματα, το ΚΚΕ και το
ΠΑΣΟΚ, είναι φυσικό ορισμένες
φορές να έχουνε ταυτόσημες α
πόψεις για ορισμένα επιμέρους
θέματα, μιας και έχουνε παρό
μοια οράματα. Την υποστήριξη
όμως πού την είδε;).
Το θέμα είναι να εξετάσουμε
αν στην Ελλάδα μπορούμε να έ
χουμε ειρηνικό κοινωνικό μετα
σχηματισμό, ή χρειάζεται μια ε
πανάσταση. Μέσα από το πρί
σμα του δογματισμού, η πλά
στιγγα γέρνει σαφώς στο δεύτερο
σκέλος του διλήμματος. Λογικά
όμως, αν σκεφτεί κανείς πως έ
χουμε σοσιαλιστική κυβέρνηση
σε καπιταλιστικά διαρθρωμένο
κράτος, πρέπει να βγει το συμπέ
ρασμα πως η αλλαγή θα επιτευ
χθεί με σταδιακές αναστολές κά
θε αστικής αντίληψης του κρατι
κού και παραγωγικού μηχανι
σμού, δηλαδή με μια ειρηνική ε
ξέλιξη.
(Αλήθεια φίλε Γιώργο, για σκέψου τι θα γινόταν, αν προσπα
θούσες, ζώντας σε ένα σοσιαλι
στικό κράτος που βασίζεται στην
εργατική συμμετοχή και την αυ
τοδιαχείριση, να επιβάλεις στις
πλατιές μάζες του λαού μερικές
«εκ των άνω» ιδεολογικές πλατ
φόρμες με το πρόσχημα της επαναστατικότητας).
Τελειώνοντας, θέλω να τονίσω
πως οι απόψεις εκφράζουν εμένα
προσωτικά, μιας και δεν ανήκω
σε κανένα κόμμα. Ως προς αυτό
το σκέλος της παράκλησης (δη
λαδή διάλογο με «οποιονδήποτε
σταλινικό»), ο Γ. Γεωργιάδης ατύχησε.
Κώστας Στεφανίδης
Μαθητής Β' Λυκείου•
• Στην ίδια επιστολή αναφέρεται
και ο Α. Παναγιωτόπουλος. Να τι
μας γράφει για τις απόψεις του Γ.
Γεωργιάδη:
Αγαπητό ΑΝΤΙ,
Δράττομαι της ευκαιρίας που
μου προσφέρει η επιστολή του Γ.
Γεωργιάδη για να τον ρωτήσω
μια απορία.
Καταρχήν — δεν ξέρω αν θα απογοητευθεί από αυτό— δεν είμαι

όπου η εργασία του είναι αναγ I Α Γ Γ Λ Ι Κ Α ____________
καθόλου σταλινικός, ούτε μιλώ
καία». (Τα κεφαλαία, τα θαυμα
κάτω από τη σημαία κάποιου
Καθηγητής Αγγλικής με δέκα
στικά και τα ερωτηματικά δικά
κόμματος.
τετράχρονη πείρα παραδίδε
μου). Στην ίδια σελίδα, ο ΤρόΕπειδή, λοιπόν, κατηγόρησε
μαθήματα σε σοβαρά ενδια
τσκι υμνεί την καταναγκαστική
το «Κ Κ Ε » για προδοσία του ερ
φερόμενους
ενήλικες, προ
εργασία! (Αυτά τα στοιχεία τα
γατικού κινήματος, για ταξική
χωρημένου
επιπέδου.
Τηλ
βρήκα στο βιβλίο του Κώστα Πασυνεργασία κ.ά. πολλά —ίσως
36.00.573,
κ.
Κάλφογλου.
παϊωάννου «Η γένεση του ολο
σωστά— θέλω να τον ρωτήσω αν
κληρωτισμού», σελ. 266, έκδοση
η «εισοδιστική» ταχτική που α
κολούθησαν και ακολουθούν ; IMAGO).
πολλές τροτσκιστικές ομάδες
στο εξωτερικό και στην Ελλάδα ‘ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΙΚΑ
• Ευρωεκλογές. Ανάμεσα στα
—νομίζω πως αυτό δεν ισχύει για
την ΕΔΕ— η μέθοδος δηλαδή της : διάφορα γράμματα που πήραμε για
την εκλογική αναμέτρηση της Κυ
ί «εισόδου» σε σοσιαλιστικά ή σο
ριακής
να και ένα κάλεσμα που
σιαλδημοκρατικά κόμματα αν
!
μας
έστειλε
ομάδα φίλων του κιλέγεται ή όχι προδοσία της εργα
νήματος
«
Χ
Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΚ Η Δ Η 
τικής τάξης. Ποιος τελικά είναι ο
Μ
Ο
Κ
Ρ
Α
Τ
ΙΑ
».
«Σαν φίλοι, σαν α
σκοπός αυτής της τακτικής;
δέλφια»
δημοσιεύουμε
αυτούσια
,
Φιλικά,
την επιστολή τους, « δίχως καμία
Δημήτρης Παναγιωτόπουλος
περικοπή» όπως μας το ζήτησαν
οι ίδιοι.
• Και η απάντηση από τον Γ.
Σωτηρόπουλο, «ευρωσταλινικό»
Φίλοι και φίλες του αξιαγάπη
σύμφωνα με την επιστολή του Γ.
του περιοδικού «Α Ν Τ Ι», εμείς οι
Γεωργιάδη.
αγωνιστές μαχητές της «Χ Ρ Ι
ΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗ Μ Ο Κ ΡΑ ΤΙΑ Σ»
Αγαπητό Αντί,
σας καλούμε να ψηφίσετε στις
Δεν είμαι σταλινικός. Συνε
ευρωεκλογές
της 17ης Ιουνίου το
πώς, δεν μπορώ να συμμετάσχω
δυνατό
κι
ενωτικό
κίνημά μας.
στο διάλογο που ζητάει ο φίλος
Παλεύοντας
για
ελευθερία,
δη
Γιώργος Γεωργιάδης, στο τχ.
μοκρατία,
κοινωνική
δικαιοσύ
258. Ψηφίζω όμως, ΚΚΕ εσωτερινη, και εθνική ανεξαρτησία, αγωI κού. Ά ρα , είμαι ευρωσταλινινιζόμενοι για έξοδο από το Ν Α 
κός, σύμφωνα με την ΕΔΕ. Ά ρα,
έχω κάποια προσόντα να συμμε Ι ΤΟ και την ΕΟΚ, επιθυμώντας το
ί διώξιμο των αμερικάνικων βάσε
τάσχω σ ’ αυτό το διάλογο.
ων, κατεβαίνουμε ενωμένοι, επα
Λοιπόν, φίλε Γιώργο, λες ότι η
ναστατικοί και ριζοσπαστικοβάση του μαρξισμού είναι η επα
ποιημένοι στον πολιτικό στίβο
νάσταση. Και λέγοντας βέβαια ε
στοχεύοντας στην εκλογή τουλά
πανάσταση εννοείς βίαιη εξέγερ
χιστον του Νικόλαου Ψαρουδάση. Θα ήθελα να σε παραπέμψω
κη
ως ευρωβουλευτή.
σε μια συνέντευξη του Μαρξ
Μετά τη διενέργεια του δεύτε
στην εφημερίδα «Κ όσμ ος» της
ρου Συνέδριου της «Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν Ι
3ης Ιουλίου 1871. Λέει, λοιπόν, ο
ΚΗΣ ΔΗ Μ Ο ΚΡΑΤΙΑΣ», διαγρά
Κάρολος: Στην Αγγλία, ο δρόμος
φουμε το άμεσο μέλλον με αισιο
είναι ανοιχτός για την εργατική
δοξία.
τάξη, ν’ αναπτύξει την πολιτική
Τώρα, έχοντας μια δυνατή Ετης δύναμη, όπως και θα κάνει.
ΧΟΝ
(Ελληνική ΧριστιανοσοΕδώ μια εξέγερση θα ήταν ανόησιαλιστική
Οργάνωση Νεολαίας)
; τη, τη στιγμή που ο σκοπός μπό
και
μια
διακλαδισμένη
σ ’ όλη
ι ρεί να κερδηθεί πιο γρήγορα και
την
Ελλάδα
«Χ
ΡΙΣ
ΤΙΑ
Ν ΙΚ Η
σίγουρα με ειρηνική κινητοποίη
ΔΗ Μ Ο Κ ΡΑΤΙΑ» ατενίζουμε το
ση. Το 1872, στο Άμστερνταμ, ο
μέλλον με χριστιανική αγάπη και
Κάρολος επαναλαμβάνει: «Δ ε ν
ήθος.
αρνιόμαστε πως υπάρχουν χώ
Καταδικάζοντας την πόλωση
ρες, όπως οι Η Π Α και η Αγγλία,
από
τα δύο μεγάλα κόμματα,
όπου οι εργάτες μπορούν να ελπί
ΠΑΣΟΚ
και ΝΔ, απορρίπτουμε
ζουν ότι θα πετύχουν τους σκο
τον
διπρόσωπο
ΥΛΙΣΜΟ (κομ
πούς τους με ειρηνικά μέσα».
μουνισμό
ή
καπιταλισμό)
και
(Αυτά τα στοιχεία τα βρήκα στο
προβάλλουμε
ως
ιδανικό
πρότυ
βιβλίο του Τζων Λιούις «Ο Μαρ
πο τον χριστιανικό κοινωνισμό.
ξισμός του Μ α ρξ» σελ. 320, έκδ.
Επιθυμώντας τον τερματισμό
«Μπουκουμάνης»).
της
εκμετάλλευσης ανθρώπου α
Γράφεις ότι ο Αντρόπωφ ήταν
πό
άνθρωπο
και την πρόοδο της
I αρχιγραφειοκράτης. Συμφωνώ.
κοινωνίας,
πρέπει
να δώσουμε
1 Αλλά, τότε τι ήταν ο Τρότσκι
χριστιανική
σημασία
στους
που, στο βιβλίο του «Terrorismus
—μέχρι
τώρα—
υποβαθμισμέ
und Kommunismus» σελ. 117-118,
νους θεσμούς της οικογένειας,
γράφει: «... δεν υπάρχει άλλος
του κράτους και της δημοκρα
δρόμος για το σοσιαλισμό εκτός
τίας.
απ’ αυτόν που περνάει από την
Ψήφο λοιπόν, στον αγωνιστή
Π ΛΗ ΡΗ κυριαρχία του κράτους
δημοκράτη
Νικόλαο Ψαρουδάκη
πάνω σε ΟΛΕΣ τις οικονομικές
(πρόεδρο
της
Χ Δ ) για μια αντιδεδυνάμεις του τόπου και τη συγ
ξιά
χριστιανοσοσιαλιστική
πολι
κεντρωτική κατανομή των εργα
τική
μέσα
στο
Ευρωκοινοβούλιο.
τικών δυνάμεων σύμφωνα μ’ ένα
Εμπρός, διαδώστε την εφημε
κρατικό συνολικό σχέδιο. Γι’ αυ
ρίδα της Χ Δ «Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν ΙΚ Η »
τό το εργατικό (;) κράτος θεωρεί
(Σόλωνος 126, Αθήνα - Τηλ.
(!) εαυτό εξουσιοδοτημένο να
36.21.089, 36.11.302) και γράψτε
στέλνει τον κάθε εργαζόμενο εκεί

συνδρομητές αφού στοιχίζει η ε
τήσια συνδρομή μόνο 500 δρχ.
Ελάτε στα γραφεία μας, να συ
ζητήσουμε σαν φίλοι, σαν αδέλ
φια. Γιατί η «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» είναι ανοιχτή
από τον λαό για το λαό.
ΟΜΑΔΑ ΦΙΑΩΝ Κινήματος
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΡΑΤΙΑΣ
ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
• Ευρωεκλογές. Τέλος την Κυ
ριακή. Τέλος και των αφισοκολ
λήσεων και της ηχορύπανσης. Ο
ρισμένα προβλήματα όμως υπάρ
χουν, και είναι γνωστές οι από
ψεις των κομμάτων και οι θέσεις,
που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο
για την αφισσοκόλληση, τα πανό
και τα μεγάφωνα. Ο αναγνώστης
μας Μίλτος Μεντζελίδης από τον
Κορυδαλλό με αφορμή μια συζή
τηση στο ραδιόφωνο για την ηχο
ρύπανση μας γράφει
Αγαπητό «Αντί»,
Στην εκπομπή αυτή (κάθε μέ
ρα παντού 24/5) εκπρόσωποι
πέντε κομμάτων, ΝΔ, ΚΚΕ, ΚΚΕ
εσ., ΚΟΔΗΣΟ, ΠΑΣΟΚ, εκτός ί
σως του ΚΚΕ εσ. συμφώνησαν, ή
τουλάχιστον πέρασαν «εξ απα
λών ονυχών» το ζήτημα της «πολιτικής» ηχορύπανσης και αφισορύπανσης του κ. Μπέη.
Σχεδόν καθολικά δέχθηκαν το
συμβόλαιο (τελευταία συνηθίζε
ται πολύ στην Ελλάδα) του κ.
Δημάρχου Αθήνας. Η άποψη αυτή κατά τη γνώμη μου όμως, εγ
κυμονεί αρκετούς κινδύνους. Εί
ναι βέβαια αστείο να μιλάμε για
ηχορύπανση αγνοώντας την αι
σθητική ρύπανση και την ψυχο
πίεση που ασκούν στον καθημε
ρινό διαβάτη, τα μεγαθήρια - πο
λυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας. Την τσιμεντοποίηση και τις
θυσίες του ελάχιστου πράσινου
στο βωμό του IX (Ιερά Οδός).
Απ’ την άλλη μεριά το μεγάφωνο,
το πανό, η αφίσα, το σύνθημα
στον τοίχο, παίζουν ένα ρόλο α
φύπνισης της κοιμισμένης συνεί
δησης του μέσου Έλληνα, που
καθημερινά εκφράζεται κοινωνι
κά μέσω του Ολυμπιακού και της
Δυναστείας.
Παραπέρα είναι ένα παλιό ό
πλο πάλης στις ομάδες εκείνες
που θεωρούνται «αντικοινωνι
κές» και επόμενα φιμώνονται α
πό τα μέσα ενημέρωσης.
Η αφίσα και το σπρέι στον τοί
χο του εργοστάσιου λειτουργούν
σαν επαναστατικά ερεθίσματα
και δημιουργούν στις μάζες την
εντύπωση ότι παρεμβαίνουν με
τα δικά τους όπλα έκφρασης, ε
ναντία στα ελεγχόμενα μέσα ενη
μέρωσης.
Εγκυμονείται λοιπόν ο κίνδυ
νος, αν χάσουμε ολ’ αυτά να ταυ
τιστούμε συνειδησιακά με το μέ
σο ευρωπαίο εργαζόμενο που
διατηρεί καθαρή τη φυλακή του
σαν τα μάτια του. Κινδυνεύουμε
ν’ αποδεχτούμε ότι η πολιτική,
κοινωνική και πολιτιστική σκέ
ψη είναι προνόμιο μιας ελίτ ειδι
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κών, οι οποίοι έχουν τη δυνατό
τητα να εκφράζονται για λογα
ριασμό των μαζών.
Καί αν για παράδειγμα δεχτού
με ότι τα κρατικά μέσα ανοίξουν
για όλους (τρελά πράγματα δη
λαδή) ποιοι θα είναι αυτοί που θα
καθορίζουν το «όλους»; Πόσο
προσπελάσιμα θα είναι αυτά από
ομάδες που θα βάζουν ζητήματα
διαφορετικά από την κατευθυνόμενη σκέψη των μαζών;
Θα φτάσουμε λοιπόν, σ’ εκείνη
την «Οργουελική» εποχή που για
να καλέσουμε τον κόσμο σε μια
εκδήλωση για το στρατό, θα γράψουμε σε προκαθορισμένο πίνακα με ειδικό σπρέι (πρασινωπό)
πλαισιωμένο από γλάστρες και
γαρύφαλα;
Ή μήπως ποτέ δεν θα δούμε
στην TV στις ειδήσεις των 9.30
κάποιον ατημέλητο μακρυμάλλη
να ορίεται ενάντια στην κρατική
καταστολή;
Μη γελιόμαστε, πίσω απ’ όλα
αυτά κρύβεται μια μεθοδευμένη
τακτική για το τσάκισμα της
προσωπικής έκφρασης. Μια τα
κτική οχλοποίησης που θέλοντας
και μη οδηγεί τις μάζες σε δύο
δρόμους, ή στην μαζική αδρά
νεια ή στην ένταξη κάτω από τη
σημαία των «ειδικών» «μαστερούχων» εκφραστών του.
Κάποιοι μας παίζουν ένα άσχη
μο παιχνίδι κι αν δεν προσέξου
με, θα γίνουμε οι θλιμμένοι θεα
τές του ταξικού θανάτου μας.
Με τιμή
Μίλτος Μεντζελίδης

ΔΕΝ ΔΗΛΩΣΑ...
• Ε υρω εκ λογές. Δ η λ ώ σ ε ις ,
πολλές και διάφορες δηλώσεις.
Με αφορμή κάποια δήλωση ο α
j ναγνώστης μας Δημ. Κ. Θρασυ
βούλου μας έστειλε την επιστολή
που ακολουθεί:
Αγαπητό Αντί,
Στο φύλλο της 6.6.1984 του
«Ριζοσπάστη», στη δεύτερη σελί
δα και κάτω απ’ τον τίτλο «Δου
λειά μέχρι την κάλπη», είδα κά
ποιες φανταστικές δηλώσεις να
υπογράφονται με το όνομά μου.
Η μέθοδος, βέβαια, του εγκλωβι
σμού και της ψηφοθηρίας μέσω
κάποιων δημοσιεύσεων είναι από
παλιά γνωστή. Το άτομό μου, ό
μως δεν ενδείκνυται για τέτοιου
είδους εφαρμογές.
Επειδή πιστεύω ότι το να ει
σχωρήσω σε περιττές πολυλογίες
δεν ωφελεί καθόλου, ^ Η Λ Ω Ν Ω
ότι δεν έχω καμιά σχέση με τα α
ναγραφόμενα και ότι οι πολιτι
κές μου αντιλήψεις αποτελούν
προσωπική μου ιερή υπόθεση και
όχι αντικείμενο διαστρέβλωσης
και εγκληματικής παραποίησης'
παράλληλα ΑΠΑΓΟΡΕΥΩ την
τυχαία χρήση του ονόματος μου,
χωρίς την άδειά μου.
Το μόνο Αου μου μένει να πω,
είναι ότι υπάρχουν κι άλλοι κα
λύτεροι τρόποι προεκλογικής
προπαγάνδας.
Κυριολεκτικά λυπάμαι....
Δημήτριος Κ. Θρασυβούλου

I ΥΠΕΡ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ

! · Ο συνεργάτης του περιοδικού
ί κ. Γιάννης Η. Χάρης μας έστειλε
την επιστολή που ακολουθεί, με
τον χαρακτηριστικό τίτλο:
Εθνική Ελλάδος γειά σου
με τα ωραία φαγητά σου!
Αγαπητό Αντί,
;
επίτρεψέ μου να διορθώσω μια
! «είδηση» που εμφανίστηκε στο
j τεύχος της 25ης Μαΐου, αρ. 261,
στην οικεία στήλη (σ. 40-41). Η
είδηση μιλούσε για το «πανηγύρι
που οργανώνουν στην Πεντέλη ο
Στέλιος και η Ειρήνη Ράμφου,
j στις 3 Ιουνίου. Πρόκειται για μια
! πολυτονική και πολύχρωμη εκ
δήλωση με άφθονη μουσική, από
; τον Χριστοδουλόπουλο μέχρι τον
Διονύση Σαββόπουλο, και από
! το βιολιστή Γιώργο Κόρο μέχρι
: το Λουκιανό Κηλαηδόνη».
ί
Είδηση όμως δεν είναι το «παi νηγΰρι» ή το πάρτι που οργανώ
νει οποιοσδήποτε Ράμφος, με
καλεσμένο έστω τον Σαββόπου
λο. Είδηση είναι ότι το πανηγύρι
με τον Σαββόπουλο έγινε «υπέρ
j ανεγέρσεως ιερού ναού», όπως α
ναγραφόταν στην πρόσκληση-εισιτήριο (500 δρχ., χώρια το φαγη
τό). Και μόνο έτσι μπορεί και
πρέπει να αφορά η είδηση αυτή
το «Α ν τ ί» και τους αναγνώστες
I του.
Ή , για να το πούμε αλλιώς: ο
j Ράμφος έχει μετοικήσει στο τε; λευταίο σπίτι που του είχε απο! μείνει, το χριστιανισμό, εδώ και
πολλά χρόνια. Και εδώ και πολ; λά χρόνια γράφει και δημοσιεύει
; τα ένθεα κείμενά του. Τη δουλειά
ί του έκανε ο άνθρωπος, όπως όI λοι μας, κανέναν δεν ενοχλούσε
ί και κανένας δεν τον ενοχλούσε,
i Ούτε καν όταν βγήκε και από το
χατζιδακικό Τρίτο Πρόγραμμα,
για να αφορίσει δημοσία τον Σο
λωμό, υπεύθυνο, λέει, για τα τρία
κακά της μοίρας μας, τη δια
στρέβλωση της γλώσσας μας
κτλ. Χωνεύτηκαν κι αυτά στο ά
πατο στομάχι του Τρίτου Προ
γράμματος, εν ονόματι της πολι
τικής ανεξιθρησκείας την οποία
είχε ευαγγελιστεί εξαρχής και τη
διακονούσε πιστά.
Τι τάχα άλλαξε ξαφνικά, τα
δύο τελευταία χρόνια, κι έφερε
στο προσκήνιο Ράμφους και λοι
πούς, και φούσκωσε το μπαλόνι
της «νεοορθοδοξίας», όπως την
είπαν; Με τι διαβατήριο, με ποια
σφραγίδα έφτασαν οι Ράμφοι και
άλωσαν τα Ευγενή Τετράγωνα
του κέντρου της Αθήνας, κι έ
σπειραν τα χωράφια στις παρυ
φές (και όχι μόνο) της αριστερός,
όπου βόσκουν, γεννημένοι κου
ρασμένοι, κάποιοι «αριστεροί»
κι «αριστερογενείς»; —Οι «και
ροί»;
Μακάρι να ήμαστε μονάχα α
φελείς!
Γιάννης Χάρης
ΣΣ. Βρε Γιάννη, στα «πανηγύρια»
δεν πάει κανένας μόνο για τον «ά 
γιο» ούτε είναι υποχρεωμένος ό
ποιος πάει ν ’ ανάψει κερακι.

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
115 21 Αθήνα
Τηλ. 72.32.713 — 72.32.819
• Εκδότης:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
115 21 Αθήνα
• Υπεύθυνος τυπογραφείου:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Μιλτιάδου 23β
Χαλάνδρι
• Δημόσιες σχέσεις
Διαφημίσεις:
ΤΑΚΗΣ ΜΩΡΑΤΤΗΣ
• Καλλιτεχνική επιμέλεια:
ΜΠ. ΜΠΟΖΕΝΑ
• Μοντάζ:
ΤΑΣΙΑ ΛΕΒΟΝ
• Φωτοστοιχειοθεσία:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
• Αναπαραγωγή φιλμς:
«ΠΟΛΥΤΥΠΟ» ΕΠΕ
Δεινοκράτους 131
Τηλ. 72.29.237
• Εκτύπωση:
«ΛΙΘΟΤΥΠ» Α.Ε.
Ιάσιου 5 - Περιστέρι
Τηλ. 57.22.201
• Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκ
φράζει την προσωπική άποψη
του συγγραφέα του.
• Χειρόγραφα δεν επιστρέφονται.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Εσωτερικού
Εξαμ. 600 δρχ. - Ετήσια 1.200
Ετήσια Οργανισμών
Τραπεζών, κτλ.: 4.000 δρχ.
Φοιτητική έκπτωση 15%
Εξωτερικού
ί

Ευρώπη - Μεσογ. χώρες:

εξάμηνη:.......... αεροπ.δολ. 13
ετήσια:............. αεροπ.δολ. 26
Η.Π.Α. · Καναδάς · Αν. Ασία:

ί εξάμηνη:.......... αεροπ.δολ. 15
I ετήσια:.............αεροπ.δολ. 30
I

Αυστραλία · Ωκεανία:

'

εξάμηνη:.......... αεροπ.δολ. 20*
ετήσια:.............αεροπ.δολ. 40
• Εμβάσματα, επιταγές:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δημοχάρους 60
115 21 ΑΘΗΝΑ
• ΤΙΜΗ ΤΕΥΧΟΥΣ:
• ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ:

δρχ. 50
δρχ. 100

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
• Για τα βιβλιοπωλεία
της Αθήνας:
Εκδόσεις «Νεφέλη»
Μαυρομιχάλη 9,
Τηλ. 36.07.744 - 36.39.962
• Για τα βιβλιοπωλεία
Β. Ελλάδας: Βιβλιοπωλείο
Μ. Κοτζιά και Σια Ο.Ε.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
546 22 Θεσσαλονίκη

Μιλάμε
την ίδια
γλώσσα
ζέρουμε ότι όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό για
τουρισμό, για δουλειές, για σπουδές ή για
οποιοδήποτε άλλο λόγο, ζητάτε κάτι περισσότερο
από ένα απλό μέσο μεταφοράς.
Κι επειδή σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο σας
προσφέρουμε όλα αυτά που θα κάνουν το ταξίδι
σας πραγματικά αξέχαστο: Από πλήρως
οργανωμένα ταξίδια με πληρωμή σε δραχμές,
μέχρι την άνεση και την πολυτέλεια της 1ης ή
διακεκριμένης θέσης με τα ιδιαίτερα γκισέ, τις
ξεχωριστές αίθουσες αναμονής, τις ειδικές θέσεις
και την ιδιαίτερη περιποίηση στο αεροπλάνο. Και
πάντα, φυσικά, φιλική εξυπηρέτηση, απολαυστικό
φαγητό στο οποίο η Ολυμπιακή έχει παράδοση,
97% ακρίβεια στις πτήσεις, εκτεταμένο δίκτυο
πτήσεων με πολλές διασυνδέσεις και
υπερσύγχρονα αεροσκάφη.
Ταξιδεύοντας με την Ολυμπιακή θα αισθανθείτε
άνετα και θα νιώσετε πραγματικά σαν στο σπίτι
σας. Γιατί καταλαβαίνουμε και φροντίζουμε να
ικανοποιούμε όλες πς απαιτήσεις και τις ανάγκες
σας. Και, πάνω απ’ όλα, στην Ολυμπιακή μιλάμε
την ίδια γλώσσα!

Γραφεία: ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Συγγρού 96, Τηλ. 9616.161, 9292.251 - Όθωνος 6, Τηλ. 9292.555
Μητροπόλεως 11, Τηλ. 9292.257 - ΟΜΟΝΟΙΑ: Κοτοπούλη 3· ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: Πύργος Αθηνών
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Ακτή Μιαούλη 27, Τηλ. 4520.968, 9292.797/8 - ΚΗΦΙΣΙΑ: Κηφισίας 267, Τηλ. 8016.119
ΓΛΥΦΑΔΑ: Αθηνών & Αθ. Διάκου - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Κομνηνών 1 & 3, Τηλ. 260.121/9 και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
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/ ^ •J E P A IT E WA ΘΑΫΜΑΣΕΤΕ,
ΤΗΝ ΘΕΚΛΑ, ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ HE ΤΑ
%
ΓΕΝΕΙΑ y TON AXßMATO ΜΕ ΤΗΝ
^
ΛΑΓΝΑ Φ5ΝΗ, ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ XTAVPOŸAA
ME TA AVO ΚΕΦΑΛΙΑ,ΤΟΝ ΙΝΔΟ ΓΟΗ
ATPISN ΕΡΠΕΤβΝ 2ΑΦΙΡ, ΚΓ
J
Κ Α Κ Ο Μ Α ---------'

ΜΗ ΪΕ -Χ Α ΙΕ ΙΣ
^ΠΑΛΙ TOW ΓΑ&ΡΙΛΗ ΓΙΑΤΙ
ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕ-Ι5ΣΕ-ΙΗ
ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ,
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ΑηοτΗ^α^έλ

Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η Σ Τ Η Ν Α Θ Η
Ν Α : ΒΑΒΕΛ - ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ 68 ΤΗΛ. 3645133 Φ Σ Τ Η Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι
Κ Η : Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Τ Ο Υ Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ ΛΑ
Σ Α Ν Η 9 - ΤΗΛ. 237463.
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