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Φεύγοντας, τὸ 1974 ἀφήνει σὲ πολλοὺς ἴσως τὴν ἐντύπωση ὅτι προχωρήσαμε ἀποφασιστικὰ στὸ δρόμο πρὸς τὴν ἐμπέδωση τῆς πολιτικῆς δημοκρατίας στὴ χώρα μας.
“ Γιατὶ ἔχουμε πιὰ λαοπρόβλητη Βουλὴ καὶ πολιτικὴ κυβέρνηση, γιατὶ ἀπαλλαχτήκαμε
ἀπὸ τὴν ἀντιόραστικὴ καὶ ξενόόουλη μοναρχία, τέλος, γιατὶ ἀποκτήσαμε, ἔστω προσωρινὸ Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. ς , - Α
Δική μας πεποίθηση εἶναι ὅτι ὂὲν πρέπει νά σπεύδουμε σὲ αῖσιόὸοξα συμπεράσματα.
Γιατὶ 17 συντριπτικὴ πλειοψηφία πού ὁιαθέτει στὴ Βουλὴ ὁ κ. Καραμανλῆς ἀποτελεῖ ”
ἐπικίνδυνο πειρασμὸ γιὰ τὸν αὐταρχικὸ χαρακτῆρα του. Γιατί, ἐπίσης, οἱ μοναρχικοὶ
-ὅπως ὁείχνουν oi δηλώσεις τοῦ Κωνσταντίνου καὶ ἄλλων στενῶν του συνεργατῶνἐλπίζουν ὅτι θὰ μπορέσουν σύντομα νὰ ψαρεύουν καὶ πάλι ατὰ θολὰ νερὰ ποὺ τείνει νὰ
δημιουργήσει ἡ διαφανὴς πρόθεση τῆς «Νέας Δημοκρατίας» νὰ ἀφήσει ἅθικτους, στὴν
οὐσία, τοὺς μηχανισμοὺς καταπίεσης πού ἐξασφάλιζαν πάντα στὴΔεξιά τὴ μονοπωλιακή της θέση στὴν ἑλληνικὴ πολιτικὴ ζωή. Τέλος, γιατὶ ἡ μεθόὸευση ποὺ ἔκανε ὁ
πρωθυπουργὸς-στὴν ἐκλογὴ τοῦ προσωρινοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ oi διαρρέ- ’
ουσες πληροφορίες γιά τὶς ἀντιλήψεις του πάνῳ στὸ καινούργιο σύνταγμα δικαιολογοῦν
πολλὲς ἀνησυχίες. ι ι _ I
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Καὶ ὑπάρχει ἕνας ἀκόμη λόγος γιά τὸν ὁποῖο ὁὲν πρέπει νά σπεύδουμε. Καὶ εἶναι
ὁ λόγος αὐτὸς ἡ ἀνεπάρκεια καὶ οἱ ἀόυναμίες ὁλόκληρης τῆς Ἀντιπολίτευσης καὶ ἰδιαίτερα τῆς εὐρ-ύτερης Ἀριστερᾶς. Ἀνεπάρκεια καὶ ἀδυναμίες πού ἐπισημαίνονται σὲ ἄρθρα
συνεργατῶν μας πού ὃημοσιεύονται σὲ ἅλλες σελίδες αὐτοῦ τοῦ τετᾶχὸυς μας καὶ γύρω ἀπὸ
τὶς ὁποῖες ἐλπίζουμε νὰ γίνει σύντομα μιὰ καλόπιοτη καὶ ὑπεύθυνη, ἀνοιχτὴ συζήτηση,
μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴ συμβολὴ στὸ ξεπέρασμά τους ὅσο τὸ δυνατὸν πιὰ γρήγορα. Καὶ
λέμέ ὅσα τὸ δυνατὸν πιὸ γρήγορα, γιατὶ ἡ χώρα βρίσκεται μπροστά σὲ μιὰ σειρὰ ,ὀξύτατα
προβλήματα, ἀπὸ τὴ σωστὴ ἀντιμετώπιση τῶν ὁποίων θὰ ἐξαρτηθεῖ ἡ μοίρα αὐτῆς τῆς
χώρας κι αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ γιὰ πολλά, ἴσως γιὰ πάρα πολλὰ χρόνια. Καὶ ὑπογραμμίζουμε
τὴν ἀνάγκη μὲ αὐστηρότητα καὶ αἴσθημά εὐθύνης νὰ ψάξουν oi δυνάμεις τῆς εὐρύτερης
Ἀριστερᾶς τὴν καρδιά τους καὶ τὸ νοῦ τους, γιατὶ ἡ σωστὴ ἀντιμετώπιση ὅλων αὐτῶν
τῶν προβλημάτων θὰ ἐξαρτηθεῖ σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὴ σοβαρότητα καὶ ἀποτελέσματικότητα -καθὼς καὶ ἀπὸ τὴ συνοχή, φυσικὰ- αὐτῶν ἀκριβῶς τῶν πολιτικῶν φορέων
τῆς εὐρύτερης Ἀριστερᾶς. ‘ .
Ἒνόεικτικὰ καὶ μόνο ἀναφέρουμε ἐόῶ τὰ κύρια ἀπὸ τὰ προβλήμ-ατααύτά. Πρῶτο
οτὴ σειρά, τὸ Συνταγματικό, ἀπὸ τὴ λύση στὸ ὁποῖο θά ἐξαρτηθεῖ ἂν θὰ ἐμπεδωθεῖ
πραγματικὰ ἡ πολιτικὴ δημοκρατία στὴ χώρα μας 1’7‘ ἄν, ἀντίθετα, θὰ βυθιστοῦμε στὸ
τέλμα τῆς ἐπανεπιβολῆς ἑνὸς ἔστω ἤπια ἀστυνομευόμενου κράτους μιᾶς δῆθεν ἐξευρωπαῑσμένης Δεξιᾶς. Ἀκολουθεῐ τὸ Κυπριακό, ποὺ περιπλέκεται ἀπό τὶς ὃιαφαινόμενες
ἐξελίξεις στὴ Μέση Ἀνατολὴ κι-ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐντάσσεται στὰ πλαίσια μιᾶς εὐρύτερης τουρκικῆς πολιτικῆς (μὲ ἐνθράρρυνση καὶ·ὗποστήριξη Κίσσιγκερ-Πενταγώνου,
φυσικὰ) γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῶν ἰσορροπιῶν σ’ ὁλόκληρο τὸ Αἰγαῖο καὶ στὴν Ἀνατολικὴ
Μεσόγειο. Τρίτο στὴ σειρὰ ἔρχεται τὸ πρόβλημα τοῦ ἐπαναπροσανατολισμοῦ τῶν διαδικασιῶν οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης τοῦ τόπου μας. Πρόβλημᾰ ἀπὸ τὴ λύση του ὁποιου
,θὰ ἑξαρτηθοῢν καὶ 17 εὐημερία τοῦ συνόλου τῶν ἐργαζομένων, ἀλλὰ καὶ τὸ ζωτικότατο
γιὰ τὴν ἑθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ ,τὴ λαῐκὴ κυριαρχία θέμα τῶν πηγῶν ἐξουσίας. Θα
ἐξαρτηθεῖ, δηλαδή, ἀπὸ τὴ λύση ποὺ θὰ δοθεῖ τὸ κατὰ πόσον οἱ ἀποφάσεις πού ἆφρροΰι(
στό οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ μέλλον τῆς χώρας θὰ παίρνονται ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ η ἀπο
ὁρισμένα στεγανοποιημένα κέντρα ἐξουσίας καὶ ἀπὸ τὸ διεθνὲς καθοδηγητικὸ κέντρο
τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. Τελευταῖο -ἀλλὰ ὄχι ἔσχατο- εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς κάθαρσηξ.
Ἀπὸ τὴ μορφὴ καὶ τὴν ἔκταση ποὺ. θὰ πάρει ὴ κάθαρση θά ἐξαρτηθεῖ καὶ ὁ βαθμος
διασφάλισης τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας ἀπὸ τὰ μόνιμα ἐκτροφεῖα τῶν ἀντιδημοκρατικῶν καὶ ἀντιλαῑκῶν λύσεων. v ‘ '
Γ ιὰ νὰ εἶναι ,οὐσιαστικὴ '17 συμβολὴ τῆς εὐρύτερης Ἀριστερᾱς στὴν ἐπίλυση αὐτῶν .
τῶν καυτῶν. προβλημάτων, ὂὲν ἀρκεῖ 17 μικροπολιτικὴ πού ἀποβλέπει στὴν ἐξασφάλιση

, ἵιιᾶςἾέντύπωσης. Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται εἶναι 17 ὑπεύθυνη καὶ ἐπιστημονικὴ προσέγγιση
τῶν προβλημάτων. Προῦπόθεση γιὰ τὴν ὁποία εἶναι ἡ καθιέρωση δημοκρατικῶν τρόπων
ἑπικοινωνίας· πολιτικῶν φορέων καὶ κοινωνικοπολιτικῆς βάσης καὶ 17 115017 τῶν πολιτιv κῶν καίὸργανωτωιῶϋ προβλημάτων τῆς εὐρύτερης ῗΑριστερᾶς μὲ συμμέτοχὴ ὁλόκληρης.Δ τῆς ,βάσης καὶ ὄχ’, ἁπλῶς στενῶν ἡγετικῶν ὄμάόων ἢ καὶ ἁπλῶς προσώπων.

. Τὸ 1975 17 σκέψη- μας θά ’ναι προσηλωμένη>’σ’ αὐτὰ,τὰ προβλήματα, Μὲ ἀγωνία, ,
-ἀλλὰ καὶ μὲ ἐλπίδα γιᾷγτὶς προοπτικὲς ἐπίλυσής τοὺς.. . ’ _ Α “ ’
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Ζυμὼσεις στὸ κῶρο τῆς Ἀριστερᾱς
Τοῦ Σπὺρου Λιναρὸἁτου
Τὸ ΚΚΕ δὲν ἐκάλυπτε ποτε ὁλόκληρο τὸ χῶρο τῆς ἐλληνικῆς
Ἀριστερᾱς. Hap’ ὀλο ὅτι στῆ χώρα μας δὲν προϋπῆρξε καὶ δὲν δημιουργῆθηκε καὶ ὕστερα ἀπὸ τὸ 1918 μεγάλο σοσιαλιστικὸ κόμμα,
δροῡσαν πάντα μικρὲς σοοιαλιστικές, ἀγροτικὲς καὶ άλλες ἀριστερὲς ὁμάδες. Πέρα ὅμως καὶ ἀπὸ τὶς ὀργανωμένες ὁμάδες ἢ τα μικρα ἀριστερὰ κόμματα, ὑπῆρχε πάντα ἐνας ἀνοργάνωτος κόσμος
μὲ ριζοσπαοτικὲς τάσεις ποὺ κατα καιροὺς ἀκολουθούσε τὸ ΚΚΕ ἢ
σὲ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του (κινητοποιῆσεις για τῆν Eiρήῖη, για τῆν ὺπεράσπιση τῆς Σοβιετικῆς ιἘνωσης, κ.λπ.) ἢ στὶς
εκ ογες.
Παρὸ τὶς προο-ι-ιάθειές του να καλύψει ὁλόκληρο τὸ χῶρο τῆς
Ἀριοτεράς, τὸ ΚΚΕ εἶχε ἐπίγνωση τῆς πραγματικότητας αὐτῆς. l'I’
αὐτὸ προσπαθούσε να συσπειρώσει γὺρω του τὶς ἀριστερὲς δυνάμεις, δημιουργώντας ἐπικαιρικα - ἐκλογικα ἢ μονιμότερα - μέτωπα
(«”Ενιαῐο Ἐργατικὸ Μέτωιτο», «Παλλαϊκὸ Μέτωιτο», κλπ). Τὸ ΕΑΜ,
ποὺ ξεκίνησε μὲ τῆ φιλοδοξία να συσπειρώσει ὅλες τὶς ἐθνικὲς δυνάμεις στὸν ἀγώνα κατα τῶν ξένων κατακτητῶν, έγινε, ὕστερα
ἀπὸ τῆν ἀπελευθέρωση, συνασπισμὸς κομμάτων τῆς Ἀριστεράς.
Σ’ ὅλ’ αὐτα τα μέτωπα, καθὼς καὶ στῆν ΕΔΑ πού ἰδρύθηκε τὸ
1951, συνεργάστηκε τὸ ΚΚΕ μὲ πολιτικοὺς ῆγέτες, συνδικαλιστὲς καὶ
ἀλλους, πού, κατα καιρούς, ἀνάλογα μὲ τὶς διακυμάνσεις τῆς
γραμμῆς τῆς ῆγεσίας του, καὶ τα «ἀνοίγματα» ἢ τα «στενέματα»
τῆς πολιτικῆς τοῦ Κ.Κ.Σ.Ε., τοὺς χαρακτῆριζε προδότες, σοσιαλφασίστες, λακέδες τῆς ἀστικῆς τάξης, ῆ προοδευτικὲς προσωπικότητες, ἀγωνιστές, δημοκρατικὰ Kai ἑργατικα στελέχη κλπ. κλπ. . ..
Τὸ ΚΚΕ, ἐξαιτίας τοῦ ότι ῆταν τὸ μόνο ἀξιόλογο σὲ δόναμη Kai
ὁργάνωση κόμμα τῆς Ἀριστερᾱς, χάρη Kai στῆν αὑτοθυσία, τῆν
πείρα Kai τῆν ἀφοσίωση τῶν μελῶν του, ἀλλα Kai στῆν αἴγλη τῆς
Σοβιετικῆς Ἕνωσης, κατόρθωνε να ἐπιβάλλει τῆ γραμμή του Kai τὸ
προβάδισμά του σὲ ὅλα τα μέτωπα Kai τοὺς συνασπισμοὺς ποὺ
συγκρστούσε. Ἀλλά, ἂν ῆγεσία τοῦ ΚΚΕ άντιλαμβανόταν τῆ
«χρησιμότητα» τῶν μετώπων αὐτῶν, ἀπέδειξε ὅτι δὲν ειχε ποτὲ Kaταλάβει ότι oi συνασπισμοὶ αὐτοὶ Kai oi συμπαρατάξεις ἀποτελοῦσαν κότι τὸ ἐντελῶς διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ ἀθροισ α τῶν κομματικῶν δυνάμεων ποὺ τὶς ἀπάρτιζαν. Μια άλλη ποιοτητα στῆν πολιτικῆ ζωή. Γιατὶ ἐξέφραζαν - ὶδιαίτερα στὶς καλές τους στιγμὲς - τὸν
πόθο καὶ τα αἰτήματα μεγάλου μέρους τοῦ Λαοῦ για ριζικὲς πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς ἀλλαγὲς δημοκρατικού χαρακτῆρα, για πραγματικῆ ὑπεράσπιση Kai διεύρυνση τῆς Δημοκρατίας, μὲ συμμετοχῆ
στίς ὲξελίξεις αὺτὲς πλατάτερου φάσματος πολιτικῶν δυνάμεων,
χωρὶς κομματικὲς ἀποκλειστικότητες, χωρὶς τὸν κίνδυνο δημιουργίας ἐνὸς ἀλλου μονοκομματικοῦ κράτους.
Αὺτὲς oi σκέψεις ἰσχύουν ίδιαίτερα για τὸ ΕΑΜ Kai για τῆν ΕΔΑ,
τουλάχιστο στὶς καλὺτερες ώρες της - 1958, κλπ. Ι“ια τῆν ῆγεσία
ὅμως τοῦ ΚΚΕ, ἢ τουλάχιστο για Eva σημαντικὸ μέρος της, τόσο τὸ
ΕΑΜ, όσο Kai ῆ ΕΔΑ δὲν ἦτον τίποτε περισσότερο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ
ἔλεγε Δεξιάι (mm προσωπεῖα τῶν κομμουνιοτῶν. Αὐτὸ δείχνουν
τόσο ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῙο ὁ Ζαχαριάδης διέλυσε τὸν Πολιτικὸ
Συνασπισμὸ τοῦ ΕΑΜ τὸ 1947 για να σχηματίσει τῆ μονοκομματικῆ
κυβέρνηση τῶν βουνῶν, ôoo Kai ὸ παραγκωνισμὸς καὶ ῆ οὺσιαστικῆ ἐγκατάλειψη τῆς ΕΔΑ ἀπὸ τῆν ῆγεσία τοῦ ΚΚΕ -τόσο τοῦ
ἐξωτερικοῦ, ὅσο καὶ τοῦ ἐσωτερικού- ἀμέσως ὕστερα ἀπὸ τὸ
ἀπριλιανὸ πραξικόιτημα. Μποροῡμε μάλιστα να πούμε ὅτι τὸ
τμῆμα τῆς ῆγεσίας ποὺ ἀποτελεῖ σῆμερα τὸ ΚΚ ἐξωτερικού ἐνιωσε
ἀνακούφιση, γιοτί, μὲ τῆ δικτατορία, ῆλθε ῆ ὥρα να ἀπαλλαγεῑ
ἀπὸ τὸ «ὀπορτουνιστικὸ καρκίνωμα» τῆς ΕΔΑ Kai να ἐπιβάλει,
ὅπως πίστευε, τῆν ἀπόλυτη κυριαρχία του στὶς ἀριστερὲς δυνάμεις
στῆν Ἐλλάδα. ’Ὁταν μάλιστα, λίγο πρὶν ἀπὸ τὶς πρόσφατες ἐκλογὲς, τὸ ΚΚΕ ἐξωτ. ἀνακοίνωσε ὅτι ἀποσύρει τὶς δυνάμεις του ἀπὸ
τῆν ΕΔΑ, πρόσθεσε ὅτι τὸ κόμμα αὐτὸ χρειαζότσν ("mo τὸ ΚΚΕ ῆταν
ἐκτὸς νόμουῑ . . .

Η ΕΔΑ καὶ ῆ κρίση
,Πίσω ἀπὸ τὶς ἀντιλήψεις Kai τῆν τσκτικῆ αὐτῆ κρύβεται ῆ πεποιθηση ὅτι ὁ σοσιαλισμὸς βρίσκεται πολὺ κοντα καὶ ὅτι, μάλιστα,
η επικείμενη σοσιαλιστικῆ ἐπανάσταση πρέπει να γίνει κατα τα σοβιετίκα πρότυπα μὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ κόμμα κυρίαρχο καὶ ὁδηγό.
Το οτι ὑπῆρχαν oi δυνατότητες να έξελιχθεῑ ῆ ΕΔΑ σὲ Eva νέου τύπου ἐλληνικὸ κόμμα τῆς Ἀριστερᾱς μὲ τὸ ξεπέρασμα παλαιῶν ἀντιθέσεων στὶς δυνάμεις ποὺ θέλουν τὸ σοσιαλισμὸ Kai μὲ προσαρμογῆ στα δεδομένα τῆς χώρας μσς δὲν τὸ εἶχαν συλλάβει ἢ δὲν τὸ
ηθελαν oi ῆγέτες τοῦ ΚΚΕ στῆν πλειοψηφία τους - τόσο τοῦ ἐξωτερικοῡ, ὅσο Kai τοῦ έσωτερικοῡ. Kai ὅμως τὸ εἶχε συλλάβει μὲ τῆν
όξυδέρκεια Kai τῆν ποληικῆ διορατικότητά του, ἐνας ξένος κομῡμουνιστῆςῆγέτης, Παλμίρο Τολιότιχποῆ τὸ 1957 εἶπε στῆ Μόσχα
πρῗςῶἓῖἁὲλὲηῗξὲ ἓΧῖἐπὲἒνἭω 2"àâ'.“3'à“"ävï.‘f’v “'5‘ ma.
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Ἀλλά, για τοὺς ῆγέτες τῶν δυὸ Κ.Κ., ενα μόνο εἰναι τὸ «νέου
τύπου» κόμμαε αὐτὸ ποὺ θεμελίωσε πρὶν ἀπὸ 70 χρόνια για τῆ
Ρωσία ό Λένιν. (Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι oi ῆγέτες τοῦ Κ.Κ. ὲσωτ. τοῦ
κάνουν ἀρκετὲς ἀναπροσαρμογές. Ἀλλα Kai πάλι μὲ βάση τα δυτικοευ παϊκα καὶ όχι τὰ ἑλληνικά δεδομένα).
Αυτῆ ῆ σύντομη ἀναδρομῆ ἡταν ἀναγκαία για να μποῡμε στὸ
θέμα μας, ποὺ ἀφορᾱ τοὺς «ἀδέσμευτους» ἀριστεροὺς Kai τὶς τά·
σεις τους, σαν καινούργιο φαινόμενο στὸ ἑλληνικὸ ἀριστερὸ Kiνημα.
0i διαφωνίες μέσα στὸ ΚΚΕ Kai τῆν ΕΔΑ εἶχαν ἐνταθεῑ ίδιαίτερα
ἀπὸ τὸ 1964. Ta βασικα θέματα τῆς διαμάχης ἦταν ῆ πολιτικὴ
γραμμή, ῆ σχέση τῆς ῆγεσίας τοῦ ἐξωτερικού μὲ τὸ ἐοωτερικό, oi
ἐπεμβάσεις τοῦ Π.Ι“. τοῦ ΚΚΕ στῆν ΕΔΑ. Στῆν 8η ὁλομέλεια τῆς ΚΕ
τοῦ ΚΚΕ, τὸ 1965, έγινε μια σοβαρή σύγκρουση ἀνάμεσα στὸν Κολιγιάννη καὶ τὸν Παρτσαλίδη, ποὺ ὑποστήριζε τῆν ἀνάγκη τῆς αὺτονομίας τῆς ΕΔΑ καὶ γενικα τοῦ κινήματος στὸ έσωτερικό, καταπολεμοῡσε τῆν προσπάθεια να πλαισιωθοῡν 0i ὁργανώσεις τοῦ νόμιμου κόμματος στῆν Ἐλλάδα μὲ «φράξιες» ἀφοσιωμένων στῆν ῆγεσία κομμουνιστῶν καὶ ἑπέκρινε τῆ γραμμὴ τοῦ Π.Ι“. ἀπέναντι στῆν
κυβέρνηση Παπανδρέου σαν έξτρεμιστικῆ καὶ ἐπικίνδυνη για τῆ
Δημοκρατία. Στῆ 1οη ὁλομελεια (Φλεβάρης 1967), ποὺ συνῆλθε,
ὅπως Kai oi προηγούμενες, στὸ έξωτερικό, ὁ Κολιγιάννης, ὑποστηριζόμενος ἀπὸ τοὺς Σοβιετικούς, ἐκανε τὸ πρῶτο βῆμα για να
ἐκκαθαρίσει τῆν κατάσταση, ἀπομακρύνοντας, μὲ τὶς παλιὲς μεθόδους τοῦ Ζαχαριάδη, τοὺς διαφωνοῦντες ἀπὸ τῆν ῆγεσία τοῦ κόμματος. Ταυτόχρονα γινόταν προσπάθεια να προωθηθούν στα βασικα ὄργανα τῆς ΕΔΑ oi πιὸ άφοσιωμένοι στῆν ῆγεσία -τοῠ Ζαχαριάδη Kai ὕστερα τοῦ Κολιγιάννη- κομμουνιστές, ποὺ εἶχαν πρόσφατα ἀποφυλακιστεῑ. Καί, ἐνῶ χώρα ἀντιμετώπιζε τὸν κίνδυνο
τῆς δικτατορίας, τὸ Π.Γ. τοῦ ΚΚΕ προωθοῡσε σαν βασικὸ σύνθημα
πολιτικῆς δραστηριότητας τῆ νομιμοποίῆση τοῦ κόμματος.
"Av oi ῆγέτες τοῦ τότε r ραφείου Ἐσωτερικού τοῦ ΚΚΕ, ποὺ
ἓλεγχαν Kai τῆν ΕΔΑ, ἀντιστέκονταν ἀποφασιστικα στῆ γραμμῆ Kai
τὶς μεθόδους Κολιγιάννη, ῆ κατάσταση μπορούσε να εἶχε ξεκαθαριστεῑ ἀπὸ τότε, δηλαδῆ πρὶν ἀπὸ τὸ πραξικόπημα τῆς 21ης Ἀπριλίου, ποὺ ὑπῆρχαν όλες 0i δυνατότητες να γίνει δημόσιος διάλογος
καὶ να πληροφορηθοῠν τα μέλη καὶ oi ὀπαδοὶ τῶν κομμάτων τῆς
Ἀριστεράς τοὺς ἀληθινοὺς λόγους τῶν διαφωνιῶν.
'H κρίση ὅμως ξέσπασε τὸ Φεβρουάριο τοῦ 1968, μέσα στῆ δικτατορία Kai ενῶ τα περισσότερα στελέχη τῆς Ἀριστεράς βρίσκονταν στῆν ἐξορία, τὶς φυλακὲς ἢ τῆν παρανομία. Καὶ ῆ πρώτη διάσπαση ἐγινε μὲ τῆν πρωτοβουλία ποὺ πῆραν oi Παρτσαλίδης, Δημητρίου Kai Ζωγράφος, στὸ ἐξωτερικό.
Μιλᾱμε για τῆν πρώτη διάσπαση, αὐτῆ ποὺ ἓφερε στῆ δημιουργία τῶν δύο Κ.Κ.. Γιατὶ ὑπάρχει Kai ῆ δεότερη διάσπαση, ἀπὸ τῆνῥ
ὁποία δημιουργῆθηκε ῆ κίνηση τῶν ἀδέσμευτων.

‘H δεύτερη διάσπαση
Συγκεκριμένα, κυρίως στὸ Παρθένι τῆς Λέρου, ἀλλα καὶ σὲ ἀλλα
στρατόπεδα τῆς δικτατορίας, ὁρισμένα στελέχη τοὺ κόμματος Kai
τῆς νεολαίας ἀρνῆθηκαν να συνταχθοῠν μὲ τῆν ῆγεσία τοῦ Κολιγιάννη ἢ μὲ τὸ Γραφείο Ἐσωτερικοῡ Kai ζήτησαν να συνεχιστεῑ ἡ
συσπείρωση στῆν ΕΔΑ, ποὺ θά ’πρεπε να ἐξελιχθεῑ σὲ ἐντελῶς αὑτόνομο ἐνιαῑο κόμμα τῆς ὲλληνικῆς Ἀριστερᾰς, διακόπτοντος κάθε
σχέση μὲ τῆν ῆγεσία τοῦ ΚΚΕ στὸ ἐξαπερικό. Oi 'I'ôlm ζῆτησαν να
ἐξεταστεῑ κατα βάθος ῆ πολιτικῆ τῆς Σοβιετικῆς ’Ἐνωσης τόσο ἀπέ- . ‘
vavn στῆ Χούντα τῶν Ἀθηνῶν, ("mo Kai ἀπέναντι στα κόμματα καὶ _
κινῆματα τῆς Ἀριστερᾱς, καθὼς Kai ῆ ὐφῆ τοῦ καθεστῶτος mic
σοσιαλιστικὲς χῶρες. Ἀπὸ τῆν κίνηση αὐτῆ, ποὺ ποτὲ δὲν ἐξελί- “
χθηκε Kai οὔτε ἐπεδίωξε να μετατραπεῑ σὲ τρίτο κόμμα, προῆλθε
καὶ ῆ διακῆρυξη ἐναντίον ’τῆς ὲιτέμβασης τῶν σοβιετικῶν στρατευμαῖῗτζὲτῐᾞὲσὲχτῗιῖλξέιλῗὲδῗί, στῆ διάρκεια τῆς δικτατορίας, δ Ἴ
ουργῆθηκαν διάφορες ἀριστερὲς ἀντιδικτατορικὲς ὁμαδες, ἀ
κομμένες ῆ μια ἀπὸ τῆν άλλη, ποὺ εἶχαν τὸ κοινὸ μὲ τοὺς ἄλλο
ἁδέσμευτους, ὅτι, ἓθεταν σαν τελικά τους σκοπὸ ,τὸ ,σοσιαλιεε
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Συστῐειρώσεις
Ὕοτερα ἀπὸ τῆν πτώση τῆς δικτατορίας, γίνονται oi
προσπαθειες για τῆ συσπείρωση αὐτῶν τῶν κινήσεων κ
όμάδων τῶν ἀδέομευτων, ποὺ στῆν πλειοψηφία του ἀρν
επισης να ενταχθοῦν στὸ ΠΑΣΟΚ, εἴτε γιατὶ θεωρ θέ
ἀκραῑες καὶ τῆν τακτική τ ὲξτρεμιστιιςῆ,ἐίτὲ jig-“1i; "J “
θα βαξισει στα χνάρια τῶ αρᾰδοσιακῶνεκῧ “ o Γ ’

‘ ότι πραγματικα μποροῠν να επηρεάσουν τὴν κατασταση μέσα στὸ
Κ.Κ. έσωτ. πρὸς τήν κατεύθυνση μιάς πραγματικῆς ανανέωσης,
γιατί δὲν προσχωρούν καθαρά, χωρὶς ὅρους καὶ διαδικασίες;
Ἠ προσπάθεια τῶν «400» να δημιουργήσουν όργανώσεις βάσης
για μια κίνηση ποὺ δὲν έχει οὔτε καθορισμὲνη πολιτικὴ γραμμή,
οὕτε καν ὄνομα, δὲν μπορεί παρα να πέσει στὸ κενό. Ἢ στήν καλύτερη - μᾶλλον στὴ χειρότερη - περίπτωση, θα καταλήξει στή δημιουργία μιᾶς έπαναστατικής ὁμάδας σαν τὸ ίταλικὸ «Μανιφέστο»,
Μια δεύτερη συσπείρωση έγινε μὲ τὶς συναντήσεις τῶν «400» σὲ
πού θα παίζειι μόνο τὸν περιορισμὲνο ρόλο να ἀσκεῖ κάποια ἰδεδιάφορα θέατρα, ποὺ κατέληξαν τὴν προηγούμενη βδομάδα στὴν
ολογικὴ καὶ πολιτικὴ πίεση στα ἐπίσημα κόμματα τής Ἀριστερᾰς
ἐκλογή προοωρινής Συντονιστικής Ἐπιτροπῆς ἀπὸ 15 μέλη, μὲ
καὶ θα εἶναι θνησιγενής. Ἀπὸ τὶς είσηγήσεις καὶ τίς θέσεις τους
σκοπὸ να διερευνηθεῐ δυνατότητα να δημιουργηθούν έπιτροπὲς
προκύπτει ὅτι δέν έχουν κάνει σοβαρη προσπάθεια για τὴ μελέτη
στὴ Baal], στοὺς «μαζικοὺς χώρους». 2’ 'éva μήνα θα πραγματοτής δομής τῆς έλληνικής κοινωνίας καὶ αὐτὸ θα ἓιτρεπε να τὸ ἓχουν
πσιηθεῑ πάλι συγκέντρωση τῶν «400» σὲ θέατρο για να μελετηθοῠν
κάνει ἀφοῦ φιλοδοξοῠν να ἀνοίξουν καινούργιους δρόμους στὸ έλτα πρῶτα συμπεράσματα ἀπὸ τὶς προσπαθειες τῆς Συντονιστικής.
ληνικὸ άριστερὸ κίνημα, ἀλλα μᾶλλον βαδίζουν στα πρότυπα εύΜια τρίτη ὁμάδα ποὺ ἓχει ήδη ἑκδηλωθεῑ στὸ χῶρο αὐτὸ Kai
ρωπαϊκῶν κινημάτων τής «Νέας Ἀριστερᾱς». Ἀλλ’ αὐτὸ δημιουρπού, πιθανότατα, σε λίγες μέρες θα βγάλει καὶ διακήρυξη, εἶναι
γεῑ τὸν κίνδυνο να έξελιχθοῦν σὲ ὁμάδα βιαστικῶν έπαναστατῶν
συσπειρωμένη γύρω ἀπὸ τὸν τιρώην βουλευτὴ Kai μέλος τῆς E.E.
διανοουμένων, ὅπως, λόγου χάρη, τὸ ΕΚΚΕ, πού μιλεῙ καὶ δρα ἀπὸ
τής ΕΔΑ K. Στ. Ἡλιόπουλο. Kai ἴσως σύντομα να έμφανιστεῑ καὶ μια
μέρους τῆς ὲργατικής τάξης, μὲ τήν ὁποία δὲν ἔχει καμια σχέση.
, τέταρτη κίνηση ἀδέσμευτων, μὲ συμμετοχὴ άλλων παλιῶν καὶ νέων
Νομίζω πῶς ὑπάρχει τρόπος να συνδυαστεῑ ἡ πολιτική ἀποτεστελεχῶν τής Ἀριστερας.
λεσματικότητα μὲ τὴ συνὲχιση τῆς προσπάθειας για τὸν αὺτοΕἶναι φανερὸ ὅτι ὃσο oi δυνάμεις αύτες τῶν ἀδέσμευτων παραπροσδιορισμὸ τοῦ χώρου τῶν ἀδέσμευτων καὶ τήν άνανὲωση τῆς
μένουν σκόρπιες Kai ἀσυντόνιστες, περούνται ἀπὸ κάθε δυνατόἈριστερᾱς. Kai, κατα τὴ γνώμη μου, ὁ τρόπος αὐτὸς εἶναι να συντητα να έπηρεάσουν σοβαρα τὶς ὲξελίξεις στὸ αριστερὸ κίνημα τής
τονιστοῦν όλες αύτὲς oi κινήσεις τῶν άδέσμευτων. Καί, αφήνοντας
χώρας μας. Βέ αια, ὁ κατακερματισμὸς αὐτὸς καὶ oi ἀναζητήσεις
ἀνοιχτὸ τὸ θέμα τῶν γενικότερων ίδεολογικῶν άναζήτήσεων καὶ
νέων δρόμων ειναι ἀποτέλεσμα κυρίως τῆς ἀποτυχίας τής ήγεσίας
αὺτοπροσδιορισμῶν, να συμφωνήσουν στὸ πολιτικὸ πρόγραμμα
τοῦ ἀριστεροῦ κινήματος στή χώρα μας καὶ τῶν παρσδοσιακῶν
για τὸ ἀμεσο μέλλον Kai για τὶς μεθόδους τῶν ἀγώνων. Τὸ ἀλλο
σχημάτων, καθὼς καὶ τοῦ αναμφισβήτητου γεγονότος ὅτι, για
βῆμα θα πρέπει να εἶναι να πειστεῑ - ἢ να πιεστεί - ἡ ήγεσία τὸ ΚΚ
τοὺς γνωστοὺς λόγους, τα άλλοτε διεθνή ἑπαναστατικα κέντρα
ἐσώτ. να ἐγκαταλείψει τὸ σημερινὸ θανάσιμο έναγκαλισμό της
(Μόσχα, Πεκίνο) έχουν χάσει τὴ δυνατότητα να ἐπιβάλλονται σαν
πρὸς τήν ΕΔΑ καὶ να τὴν ἀφήσει να λειτουργήσει σαν αὑτόνομο
αὺθεντίες Kai έχουν στερηθεῑ ἀπὸ μεγάλο μέρος τοῦ κόρους τους.
κόμμα, ἀποδίδοντάς την στὸ φυσικό της χῶρο, στοὺς ἀριστεροὺς
Εἶναι ἐπίσης ἀναμφισβήτητο ὅτι ένας πολιτικὸς καὶ ίδεολογικὸς
ποὺ δὲν θέλουν να ανήκουν οὔτε στὸ ἕνα οὔτε στὸ ἀλλο Κομμουνιχῶρος, ποὺ δὲν έχει οὔτε αύθεντίες, οὕτε «χαρισματικὸ ήγὲιη,
στικὸ Κόμμα, μα δυσπιστοῦν για διάφορους, ίδεολογικοὺς καὶ ἀλχρειάζεται καιρὸ για να διαμορφωθεῑ.
λους λόγους, καὶ πρὸς τὸ ΠΑΣΟΚ. Φυσικὰ, ή ΕΔΑ, δὲν θα πρέπει
να πάψει να συνεργάζεται μὲ τὸ ΚΚ έσωτ., μέσα στὸ ὁποῑο ὑπάρΚίνδυνοι καὶ, λύσεις
χουν άξιόλογες ανανεωτικὲς δυνάμεις.
Εἶναι εὐχάριστο ὅτι παρ’ όλ’ αύτα oi πρῶτες συσπειρώσεις στὸ
Χωρὶς να πιστεύει) ὅτι καὶ ή διαδικασία αὑτὴ δὲν παρουσιάζει
χῶρο τῶν αδέσμευτων συντελοῦνται καὶ ὅτι τὸ πεδίο, κατα κάποιο
κινδύνους φαλκιδεύσεων Kai έμπλοκῶν, έχω τὴ γνώμη πὼς εἶναι ἡ
τρόπο, έκκαθαρίζεται. Ἀλλα πολιτική ζωὴ προχωρεῖ γρηγορώμοναδική ποὺ μπορεῑ να συνδυάσει τὴν πολττική ἀποτελεσματικότερα ἀπ’ ë," oi ίδεολογικὲς διεργασίες, ζυμώσεις Kai συζήτήσεις.
τήτα μὲ τήν ἐλευθερία τῶν ρευμάτων καὶ τῶν αναζητήσεων καὶ
Καὶ έτσι ὑπάρχει κίνδυνος oi πολύτιμες ἀναμφισβήτητα δυνάμεις
τιού,
ταυτόχρονα,
ἀφήνει
ἀνοιχτὸ
τὸ
δρόμο
για
τὴ
συγχώνευση
για τήν ανανέωση ποὺ ἀνήκουν στοὺς άδέσμευτους, να χαθοῠν Kai
στὸ μέλλον όλων τῶν ανανεωτικῶν δυνάμεων τῆς Ἀριστερας σὲ
να φθαροῠν σὲ ἀτέλειωτες συζητήσεις, ὲνῶ τα παραδσσιακα σχήἕνα ἑνιαῙο μαζικὸ Kai al'rrévopo κόμμα, ίκανὸ να χαράζει τὴ
ματα Kai τα ἐπίσημα κόμματα θα δημιουργοῦν τετελεσμένα γεγοἶὲἴ“ὲ’τ“ἒ,ήῶἶ“ρἒἒηὰἳὲιὶὴεῖ ἓὲλύᾞιὶῖὲἶξέῐμεᾞρἱἷᾙᾛ ἔῗσᾛνβῗέξ
νότα. Πιστεύοντας, ὅτι oi διεργασίες αὺτὲς πρέπει να ἐπιταχυνστὴν πραγμάτωση τῶν κοινωνικῶν μεταβολῶν «μέσα στή δημοθούν, χωρὶς ὅμως καὶ να φαλκιδευθοῠν, θα κάνω μερικὲς γενικὲς
παρατηρήσεις, για τὶς δυὸ κινήσεις ποὺ ἑμφανίστηκαν ῶς τώρα
κρατία καὶ τήν εἰρήνη».
ἀνοιχτα στὸ χῶρο αὑτός
‘H πρόταση τῶν 77 για συνδιάσκεψη, αν ὁδηγήσει κάπου, θα
Σπύρος Λιναρδάτος
εἶναι οτὴ συγχώνευση τους μὲ τὸ Κ.Κ. ὲσωτ. Ἀλλά, ἂν πιστεύουν
’Ὼς αύτὴ τὴ στιγμή ἓχουν έκδηλωθεῑ δυὸ συσπειρώσεις στὸ
χῶρο τῶν ἀδέσμευτων. Ἠ μία, μὲ τὴ διακήρυξη τῶν 77 πρώην στελεχῶν τοῦ ΚΚΕ, τῆς ΕΔΑ καὶ τῆς Νεολαίας Λαμπράκη, που ζητοῦν
να συγκληθεῑ συνδιάσκεψη σαν πρῶτο βῆμα για να ὁργανωθεί
Συνέδριο, μὲ σκοπὸ να ίδρυθεῑ ἑνιαίο μαρξιστικό κόμμα. Oi 77
ἀπευθύνονται κυρίως στὸ ΚΚ έσωτ. ποὺ ὸρισμένοι εἶναι Kai πρώην
στελέχη του ἢ καὶ τώρα συνεργαζόμενοι μ’ αὐτό, στα πλαίσια τῆς
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Μὲσα στὸ λόγο τὸ ὃικό μου
ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα πονεῖ

τωρα τις «
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μετα ppu θμισεις
’ Τὸν περασμὲνο Αὔγουστο ἡ Γαλλικὴ Ἐθνοσυνέλευση, χρησιμοποιώντας τὸν
ὅγκο τῆς λεγόμενης ((νὲας» κυβερνητικῆς πλειοψηφίας, ἐψήφισε τὴν ὁριστικὴ
διάλυση τῆς Γαλλικῆς Ραδιοφωνίας καὶ Τηλεόρασης. Τὸ νομοσχὲδιο προετοιμάσθηκε
κι ἐπικυρώθηκε μὲ πρωτοφανῆ γιὰ τὴ γαλλικὴ κοινοβουλευτικὴ ἱστορία ’παχύτητα
καὶ σχεδὸν πραξικοπηματικά.
Στὶς 26 Ὀκτωβρίου, ὁ Ντενὶ Μπωντουὲν, μεγαλοκεῲαλαιοῦχος καὶ κυβερνητικὸς ὑπεύθυνος ἐπὶ τῶν πληροφοριῶν , ἀπέλυε κυνικότατα καὶ χωρὶς πολλὲς διατυπώσεις τὸν διευθυντὴ τοῦ ἰδιωτικοῦ ραδιοσταθμοῦ «Εὐρώπη - 1» μὲ τὴν κατηγορία
’τῇς κάπως «ὑπερβολικῆς ἐλευθερίας τοῦ τόνου» στὰ δελτία εἰδήσεων τοῦ σταθμοῦ
αυτοῦ. Μιά διευκρίνιση : ὁ Μπωντουὲν δὲν εἶναι ἕνας τυχαῖος ἄνθρωπος, ἐφ’ ὅσον,
ἐκτὸς ἀπὸ κυβερνητικὸς ὑπεύθυνος ἐπὶ τῶν πληροφοριῶν, εἶναι καὶ γενικὸς διευθυντὴς
τῆς
ἑταιρίας
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Στὶς 25 Νοεμβρίου , 263 δημοσιογράφοι τῆς Γαλλικῆς Ραδιοφωνίας καὶ Τηλεόρασης , ἀπὸ τοὺς ὁποίους πολλοὶ εἶναι συνδικαλιστὲς καὶᾶλλοι γνωστοὶ στὴ ,διεύθυνση - ἀλλὰ καὶ στὴν ἀστυνομία - γιὰ τὶς φιλελεύθερες πολιτικὲς πεποιθήσεις τους,
ἔμαθαν ὅτι ἀπολύονται σάν. . . ὑπεράριθμοιέ Λίγες μὲρες πρίν, ὁ ὑπουργὸς τῶν ἐσωτερικῶν Πονιατοφσκὶ (ποὺ ἔχει ἐξελιχθεῖ μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ «φιλελεύθερον» προἑδρου Ζισκὰρ ντ’ Ἐσταὶν σ’ ἀληθινὴ ὑπερπρωθυπουργό, εἶχε ἀπαιτήσει, ὅπως ἀνέφερε ὁ τύπος, ἀπὸ τὴν εἰδικὴ ἐπιτροπὴ ποὺ ἔκρινε τὴν ἰδεολογικὴ «φρονιμάδα» τῶν
δημοσιογράφων τῆς Γαλ. Ραδιοφωνίας, ((νὰ κάνει ὁτιδήποτε, ἀλλὰ νὰ ξεμπερδεύει γρήγορα μ’ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση». Οἱ δημοσιογράφοι ἀρνήθηκαν νὰ ὑποκύψουν στή
μοίρα τους καὶ ἄρχισαν σκληρὸ ἀπεργιακὸ ἀγώνα, καταγγέλλοντας παράλληλα ἀπὸ
“ τὴν Τηλεόραση καὶ τὸ Ραδιόφωνο, τὴν κυβέρνηση γιὰ πολιτικὴ ἑκκαθάριση. Κι ἐπειδὴ
τὰνκς δὲν ὑπάρχουν ἀκόμα στὴ Γαλλία γιὰ νὰ λύσουν αὐτὸ τὸ λεπτό πρόβλημα, ὁ
ὑπερπρωθυπουργὸς καὶ ὑπουργὸς τῆς ἀστυνομίας πρότεινε στὴν ἐπιτροπὴ νά, ..
βαθμολογήσει τοὺς δημοσιογράφους. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ προηγούμενα τῆς ναζιστικῆς
Γερμανίας, εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τοῦ τύπου ποὺ δημοσιογράφοιβαθμολογοῦνται
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ὑπακοή τους στὴν κυβερνητικὴ ἐξουσία.
Στίς 26 Νοεμβρίου, δηλαδὴ τήν ἑπομένη
τῆς ἀπόλυσης τῶν 263 «ὑπεράριθμων» δημοσιογράφων, κι ἐνῶ τὸ προσωπικὸ τῆς Ραδιοφωνίας διαδήλωνε, μέσα στὸ κτιριακὸ
συγκρότημα ὅπου ἐργάζεται, τὴν ἀγανά-

κτησή του γιὰ τὴν κυβερνητικὴ ἐπιχείρηση «ἁπόλυση - φίμωτρο», ζητώντας παράλληλα καί τὴν ·ἓνᾳρξη διαπραγματεὺσεων
μὲ τὴ διεὺθυνση, βρὲθηκε ξαφνικὰ περι-ἱ
κυκλωμὲνο ἀπὸ τὶς εἰδικὲς ὁμάδες ροπα-

λοφὸρων χωροφυλάκων τοῦ ὑπουργοῦ Πονιατοφσκί. Λίγα λεπτὰ μετὰτὴ διὰλυση
τῆς διαδήλωσης, οἱ ροπαλοφὸροι τῆς 5ης
Γαλλικῆς Δημοκρατίας μπλοκάριζαν τὶς
ἐξόδους τοῦ κτιρίου τῆς Ραδιοφωνίας καί
ἄρχιζαν τὴν ἐφαρμογή τοῦ νόμου τῆς πυγμῆς... Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς
γαλλικῆς Ραδιοφωνίας, ἡ κρατική ἐξουσία
ἓστελνε τοὺς χωροφύλακὲς της νὰ ξυλοκοπήσουν, μὲσα στὸν χῶρο ὅπου ἐργάζονται, δημοσιογράφους,τεχνικοὺς καὶ ὑπαλλήλους..
Δυὸ ὧρες μετὰ τὴν ἐπιχείρηση αὐτή, ὁ
πρωθυπουργὸς Σιρὰκ δήλωνε, καὶ χωρὶς
τὸν παραμικρὸ δισταγμό, ὅτι εἶχε δώσειὁ ἴδιος τὴ διαταγὴ γιὰ τὸ ξυλοκὸπημα. “
Καὶ ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Ζισκὰρ ντ’ ’Ec-raiv.
κατὲληγε; «Αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν σκοπὸ Ι»
παρὰ τήν διασάλευση τῆς τάξεως, θὰ ὑποή
στοῦν τις δέουσες συνέπειες». ·, ,Α

,κοῦτστὸν κρατικὸ ἓλεγχο καί, ὅπγ
δοῠιίε παρακάτέο, στὸν ἔλεγχο τοῦ με
ἰδιωτικοῦ κεφαλαίου. ·“ ï '
Ὅπως καί σὲ κάθε ἄλλη χώρα, ήζ 1:
ραση Δκοιὶ τὸ ραδιόφωνοᾎστὴ Γοιλλ.ία,κ’,>
πτουν, μὲ τὰ δελτία εἰδήσεών τως,- ιν
τεράστιο ὕιριθμὸγ ἀκροατῶν ’καὶ τη
καί, ’ἀπὸ τὴν ἅποψη, αὐτή,
τὶς μεγαλύτερες καί μὲὲξαιρετ
τικὴ ἑπίδραση «ἐφημερίδες

καπιταλιστικὸ κατεστημενο, ποὺ προβάλλει
σήμερα τὸν πρόεδρο Ζισκὰρ ντ’ Ἐσταίν
σὰν τὸ τελευταῖο του καμουφλαρισμενο
«ἁτού» ἀπὲναντι στή συνεχῶς αὐξανομενη
λαϊκὴ ἀντίδραση, καθὼς καί στὴν ὡρίμανση τῆς ἑνωμενης Ἀριστερᾶς, ἡ ὑποταγή
τῆς τηλεόρασης καί τοῦ ραδιοφὼνου στὴν
κυβερνητικὴ γραμμή, κατὰ τή διάρκεια
τῶν μεγάλων ’κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν
ἀναταραχῶν ἢ συγκρούσεων ποὺ προβλεπονται, ἔχει ἐξαιρετική σημασία. ‘H‘ Γαλλιi κὴ δεξιά, καὶ ἡ τεχνοκρατική της ἀποφυση
,ς ποὺ ἀνὲβηκε στὴν ἐξουσία μετὰ τὶς τελευταῖες προεδρικὲς ἐκλογὲς, δὲν ἔχουν ξεχὰσει
τὸ πικρὸ μάθημα τοῦ Man 1968‘ ἡ Τηλεοραση καὶ τὸ Ραδιοφωνο, μὲ μιὰ ἀληθινή,
ἀσταμάτητη καὶ ἀντικειμενικὴ ἐνημερωση,
εἶχαν καταφέρει τότε νὰ φὲρουν σὲ ἐπαφὴ
ὁλὸκληρο τὸν γαλλικὸ λαὸ με τὴν παρισινὴ ἐξεργεση, με τὸν ἀγῶνα τῶν φοιτητῶν,
τῶν ἐργατῶν, με τὴν τεράστια ζύμωση στὸν
χῶρο τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων, καθὼς
καὶ μὲ τὸν· ἐπαναστατικὸ παλμὸ ποὺ-δονοῦσε τὴ γαλλικὴ πρωτεύουσα. Ἀπελευθερωμὲνο ἀπὸ τὸ ντεγκωλικὸ καπίστρι,
ραδιύφωνο καὶ τηλεὸραση εἶχαν δείξει,

στὸν κυβερνητικό ἓλεγχο. ‘H ἐπιλογή ἀκριβῶς τοῦ σταδιακοῦ συστήματος ’δείχνει
τὴν ἀληθινή φύση τοῦ «ἰσχυροῦ» προεδρικοῦ καθεστῶτος τῆς σημερινῆς Γαλλίας.
Μιὰ δικτατορία ἢμιὰ καθαρόαιμη δεξιὰ
κυβερνηση δὲν ea δίσταζαν νὰ χρησιμοποιήσουν τὴν ἁπροκάλυπτη βία, ὅχι μόνο τὴ
φυσική, ἀλλὰ καί τὴ νομοθετική. Ἀλλά
ἡ τεχνοκρατική, «φιλελευθερίζουσα» Kai
νεοκαπιταλιστικὴ γαλλικὴ δεξιὰ ποὺ στηρίξει τὸ σημερινὸ γάλλο προεδρο, δὲν θελει
νὰ χαλάσει τή «βιτρίνα» της ἐφαρμοζοντας
τήν πολιτικὴ τῆς δεξιᾶς τῶν παππούδων
μας. Προτίμησε τὸ δικό της «στύλ».
Σὲ μιὰ πρώτη φάση, με τὸ νομοσχεδιο
τοῦ Αὐγούστου, τσάκισε τήν ἑνότητα τῆς
Γ αλλικῆς Ραδιοφωνίας Kai Τηλεόρασης,
διαλύοντας την σὲ «αὺτονομες κρατικὲς
ἑταιρίες. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ σκοπεύει δυὸ
στοχουςε α)Τή βαθμιαία ὑπαγωγὴ τῶν
ἑταιριῶν αὐτῶν-κυρίως τῶν τριῶν καναλιῶν τῆς τηλεὸρασης καί τῶν διαφόρων
προγραμμάτων τοῦ ραδιοφωνου -ῂ στὸν ἓλεγχο τοῦ ἰδιωτικοῦ κεφαλαίου. Γιατί εἶναι
μαθηματικὰ βεβαιο, ὅπως ἄλλωστε καταγγελθηκε Kai στὴν ἐθνοσυνὲλευση, ὅτι μὲ τὸ

τους τοὺς διάφορους πυρῆνες ἀντίστασης
τῶν ἐργαζομένων. Ἔτσι, οἱ ἀπολύσεις
«ἀπείθαρχων» ποὺ ea γίνονται στὸ ἒνα
κανάλι τῆς τηλεὸρασης δὲν θὰ κινδυνεύουν νὰ προκαλὲσουν ἀντιδράσεις τοῦ συνὸλου.
‘H δεύτερη φάση ἄρχισε πρὶν λίγες μερες
μὲ τὴν ἀπὸλυση τῶν 263 δημοσιογράφων
ποὺ κρίθηκαν «ύπεράριθμοι», «ἀκατάλληλοι»
ἢ «ἐπικίνδυνοι» γιὰ τίς νέες ἑταιρίες. Ἀνάμεσά τους Kai ὅσοι ἐργάζονταν στὶς ξενόγλωσσες ἐκπομπες. ‘H ἑβδομαδιαία ἐπιθεώρηση Νουβὲλ Ὀμπσερβατὲρ δέν παρὲλειψε νὰ σημειώσει ὅτι μὲ τὴ φάση αὐτὴ
«ὁ πρόεδρος Ζισκόιρ, ὁ ὑπουργὸς τῆς ἀστυνομίας Πονιατοφσκὶ καί ὁ πρωθυπουργὸς
Σιρὰκ ἀποφὰσισαν νά ἐφαρμόσουν, στὰ
φανερὰ πλέον, τὴν αὐταρχικὴ πολιτικὴ
ποὺ ἐφάρμοσε πάντα ἡ Sn Δημοκρατία σχετικὰ μὲ τὸν Τύπο».

Ἔχοντας ξεμπερδὲψει μὲ τὸ Ραδιὸφωνο
Kai τὴν Τηλεόραση, τὸ «ἰσχυρό» καθεστὼς
τοῦ προέδρου Ζισκάρ ἀποφάσισε νὰ προ-,
χωρήσει ἀκόμα περισσότερο στὴν ἐπιχείρηση «πνίξιμο τῆς ἐλευθεροτυπίας». Ἣ
μάχη ποὺ δόθηκε ἐναντίον τοῦ «κάπως

Γελοιογραφία τοῦ Nouvel Obsesvateur' μὲ τὸν πρωθυπουργὸ Σιράκ, τὸν πρόεδρο Ζισκὰρ ντ’ Ἐσταὶν καὶ τὸν ὑπουργὸ ἐσωτερικῶν
Πονιατοφσκί, ροπαλοφόρους χωροφύλακες ἕτοιμους νᾶ. ξυλοκοπήσουντὴ Δημοκρατία. “

ω καὶ γιὰλίγες βδομάδες, τὴν τεράστια
υναμή τους. “ . .·

πρῶτο οίκονομικὸ λύγισμα ὅποιας ἀπὸ

ἀπείθαρχου» δημοσιογραφικοῦ προσωπικοῦ
τοῦ ἰδιωτικοῦ ραδιοσταθμοῦ «Εὐρώπη-1»

,τίςῑὲταιρίες αύτές, ἡ «σωτηρία» της θ’ ἀνα; Σήμερα, στά4,<,π’ρὸθυρα νέων, ’κοινωνικῶν τεθεῖ σὲ ίδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις, κυρίως σὲ -κερδήθηκε μὲ μεγαλύτερη εύκολία, ἐφ’
λιτικῶνς συγκρούσεων, κι ὲνῶ οῖ
μεγάλα διαφημιστικὰ συγκροτήματα. Τίς· ὅσον ἡ κυβερνηση Σιρακ εἷχε.τήν ἀνοιχτὴ
>συνέπειες μπορεῖ κανείς νὰ τίς φαντασθεῖ
βοήθεια τῶν κεφαλαιούχων ποὺ στηρίζουν
ς· διαδέχοντάιῦή μία τὴν ἄλλης ἡ
εὔκολα. _‘H περίφημη I'I'I‘, ποὺ χρηματοτὴν ὲπιχείρηση αὐτή,’ Μὲ τὰ 37% τῶν με·
ήσῃ Σιρὰκ δὲν μποροῦσε- ν’ ἀφήσει
τοχῶν στήν τσέπη του, ὁ ἐπὶ τῶν Πληροa μαζίκῆς- ἐνημὲρωσὴςΐνὰ, ἐπιτελὲ- , δὸτησε τὸ πραξικὸπημα στή Χιλὴ καί ποὺ
ν ’τὴν ἀποστολὴ τους. _ i ..
,ἐλέγχει πάνω ἀπὸ δώδεκα μεγάλες γαλλικὲς φοριῶν κυβερνητικὸς ὑπεύθυνος ἓδωσε εὕὸ σχὲδιο που κατέστρωσε.καί ’ποὺ ἐφαρ- ἐμπορικεςΐὲταιρίες, δὲν εἶναι βέβαια ὁ- κολα τὶς ὲντολὲς του στοὺς ἄλλους ,δύο
ᾱῦστηρή.-προσήλωὸη Καὶ·
μεθο’ γιὰ ἕνα ἀμερόληπτο
μεγαλοκεφαλαιούχους τοῦ σταθμοῦ, πού,
κατάλληλος
φορὲας
’ ακιαβελικὸδσο καὶ· I ενημερωτικὸ· πρόγραμμα... β) Τὸ τσάκισμα ἅς· σημειωθεῖ, εἶναι παράλληλα οἰκονομικοὶ
V a ’ :Î τῆς συνδικαλιστικῆς ἐνὸτητας τοῦ προσω- . καρχαρίες τῆς· πασίγνωστης μάρκας αὐτοj ‘ _ .·πικοῦ μὲ τὴ ,μέθοδο τοῦ «σαλαμιοῦ». Προ, κινήτων MATRA. ‘H ἐκπαραθύρωση τοῦ
λλοντικὲς ἀναταραχὲς, ἡ κυ- διευθυντῆ τοῦ ραδιοσταθμοῦ, Πιὲρ Σιεζὲλ,
BMW
,ἐγινεῚ χωρίς δυσκολία. Mapucà. ἐκατομμύ-ν’ ’ᾈᾰπομονῶσει μεταξύ

ριάκια ἀποζημίωση γιά τὸν παραπονεμὲνο,
ἀλλὰ κὰπως ἀπείθαρχο διευθυντή, καί ἡ
ὑπόθεση ἔκλεισε ὁριστικά, παρὰ τὸ γεγονὸς
ὅτι οἱ δημοσιογράφοι τοῦ ραδιοσταθμοῢ
κατὲβηκαν σὲ ἁπεργιακό ἀγῶνα.
Ὁ δρόμος γιὰ τήν ὑποταγὴ τῶν μεγάλων
ἐνημερωτικῶν μέσων - Τηλεὸρασης, Ραδιόφωνου, Τὺπου-εῖχε ἀνοίξει. Λίγες μὲρες
μετὰ τὸ «μάντρωμα» τῶν δημοσιογράφων
τῆς «Εὐρώπης-1», ἡ κυβερνητικὴ σπάθα
ἓπεφτε μὲ δύναμη πάνω στὸ μεγαλύτερο
γαλλικὸ τυπογραφεῖο, τὸ συγκρότημα Neogravure, ὂπου τυπώνονται ἑκατοντάδες ἐφημερίδες, περιοδικὰ καί ἄλλα ἓντυπα, Ἀπολὺσεις, τάχα γιὰ «λόγους οἰκονομίας»,
ἀλλαγὲς στὴ διεύθυνση, «τσεκούρωμα» τῶν
συνδικαλιστικῶν στελεχῶν.
Ἡ ἐπίθεση συνεχίστηκε μὲ τὴν ἐκπαραθύρωση τοῦ διευθυντῆ μιᾶς ἄλλης μεγάλης
τυπογραφικῆς, πρακτοριακῆς καὶ ἐκδοτιΚῆς ἐπιχείρησης, τῆς Hachette. Πρόκειται
ἀκριβῶς γιά τὸ συγκρότημα ἐκεῖνο ποὺ
προορίζεται ἀπὸ τήν κυβερνηση νὰ ἐξαγορὰσει, σταδιακὰ καὶ μὲ τὸ μαλακό, τὰ

διάφορα «κομμάτια» τῆς διαλυμὲνης πλέον
ἑθνικῆς Ραδιοφωνίας καί Τηλεόρασης καί,
ὅπως ἀναφερθηκε παραπάνω, νὰ θὲσει
τὴν ἐνημὲρωση τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ ὑπὸ τὸν
ᾶμεσο καί ἀποτελεσματικὸ ἓλεγχο τοῦ μεγάλου κεφάλαιου. ‘H τεράστια καί πολὺ·
πλοκη αὐτὴ ἐπιχείρηση τοῦ ξεπουλήματος
τῶν τελευταίων ὑπολειμμάτων τῆς ἐλευθερίας τῆς ἓκφρασης, συμπληρὼθηκε πρόσφατα μὲ τὴν ἁναγγελία «προσεχῶν ἀλλαγῶν» καὶ στή διεὺθυνση τῆς μεγάλης κυκλοφορίας ἀπογευματινῆς λαϊκῆς ἐφημερίδας Φρὰνς Σουάρ.
Εἶναι ἀναμφισβήτητο γεγονὸς ὅτι ὁ
γαλλικὸς λαὸς πληρώνει σήμερα, στὸν
τομὲα τῆς ἐλευθερίας τῆς ἓκφρασης, ὅπως
καί σὲ ἄλλους πολλοὺς, τίς συνεπειες τοῦ
Συντάγματος τοῦ 1958 που, κομμενο καί
ραμμὲνο στὰ μετρα τοῦ στρατηγοῦ Ντὲ Γκὼλ,
δίνει σήμερα στὸν τεχνοκράτη Ζισκὰρ VI’
Ἐσταίν τὴ δυνατότητα να χρησιμοποιεῖ
τὴν Ἐθνοσυνὲλευση ὅπως, περίπου, ἓνας
λοχαγὸς τὸν λόχο του. Βὲβαια, οἱ γάλλοι

ποὺ ψήφιζαν τὴ συνταγματική μεταρρὺθ-»
μιση τοῦ 1958, δεν εἶχαν σκεφθεῖ τὶς μακροπρόθεσμες συνεπειες αὐτῆς τῆς θεομι-Δ
κῆς ἀλλαγῆς. “Η «φιλελευθερίζουσα» τεχνοκρατική δεξιὰ ποὺ Κυβερνάει σήμερα τὴ
Γ αλλία, διακρίνει στὸν πολιτικὸ ὁρίζοντα
τὴν ἀπειλή μεγάλων πολιτικῶν συγκρούσεων καὶ χρησιμοποιὼντας τὰ ὅπλα ποὺ
τῆς δίνει τὸ ἀνεξελεγκτο προεδρικὸ καθεστώς, ἑτοιμάζεται γιὰ τὴ μάχη. Μὰχη ποὺ
ea κερδίσει πιὸ εὔκολα διαθὲτοντας ἓναν
Τὺπο πειθήνιο, καὶ μιὰ Ραδιοφωνία καὶ
Τηλεόραση στὴν ὑπηρεσία τοῦ μεγάλου
κεφάλαιου, Ἡ ἑνωμὲνη Ἀριστερὰ παρακολουθεῖ, ἀνίσχυρη, τίς ἐξελίξεις. Μόνη
ἐλπίδα της ἡ οἰκονομική κρίση ποὺ ἔχει
ἤδη ξεσπάσει καὶ ποὺ ὀξύνεται μερα με τὴ
μερα καί περισσότετο. Οἱ κοινωνικὲς καί
πολιτικὲς συγκρούσεις ποὺ Θ’ ’ἀκολουθήσουν, ea εἶναι ἀποφασιστικὲς γιά τὸ μέλλον
τῆς Δημοκρατίας στὴ Γαλλία.
ΑΡΗΣ ΦΑΚΙΝ ΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πανεπιστημίου 44 τηλ. 615.783

Nésc ἐκδόσεις
ΚΩΣΤΑ
ΒΑΡΝΑΛΗ
tH ἀληθινὴ ἀπολογία τοῦ Σωκράτη
μὲ εἰκονογράφηση Γ ιάννη Ρίτσου.

Α. Νάσιουτζικ :
Μεσηβρινοῢ :

Π εδ ίο καὶ Ἀνταγωνισμός.

‘ H προδομὲνη Γλῶσσα.

Γ ιάννη Σταράκη :

Στίς φυλακὲς τῶν συνταγματαρχαίων.

Kai ἡ ἐκηλήρωσι ἑνὸς xpéouc
’Ένα μνημειακὸ λεύκωμα μὲ τὰ
«Γράμματα τῶν Ἐκτελεσμένων»
τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς / ὅσα -βρέθηκαν ὡς σήμερα /
((’Ἐκδοση γιὰ λογαριασμὸ τῶν Ἀντιστασιακῶν Ὀργανώσεωνυ

eovmo'z
Δημοκρατικὴ ἑφημερίδα ’τῆς "conning
ἸΙ φωνὴ tñc èpyntôpevnc ’.ἀεὶ σπουδάζουσας "nae-mg»

κ ‘ 11‘?

To" Emma « *
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
TOY NOEMBPH
θρίαμβος τῇς ὡριμόϊτιῑας
Il

KÀaôlKù ﬁtta;

Μετὰ τὶς ἕκλογὲς ἐλάχιστα ἧταν τὰ (δείγματα κά·
ξξῑζ nota; οοβαρῆς στάσης ἀπέναντι στά ἀποτελέσματα Ÿ
τους, πρᾶγμα ποὺ φανερώνει
4 .~ μιὰ ἅπαράὸεχτη καὶ ἀπο·
προσανατολιστική, ἰὸιαίτερα ’“
:Î‘—- σὲ τούτη τὴ φάοη, ἔλλειψη
ἵ πολιτικῆς εὐθύνης. Εἶναι φανερὸ καὶ τραγικά ἀποδει- 3:2;
γμένο ὅτι, μὲ ἀνευθυνολογίες,
χ· ἐπιπολαιότητες καὶ κούφιες

ιψι. ζῆτε. .-:

ωᾶῗῖ

θριαμβολογίες, ὅπως
«πρώτη μεταχουντικὴ ἐκλο- ἓῗῖ
γικὴ ἕπιτυχία τῆς ἀριστερᾶς» καὶ ἡ ἐπίριψη τῶν
if" εὐθυνῶν τῆς ἀποτυχίαςκατὰ τὴ ὂικιά μας γνώμη ——
σὲ παράγοντες ἄσχετους μὲ
τὴν πραγματικότητα καὶ
:' τοὺς πραγματικοὺς ὑπευθύË νους, ἔχουν ἀποδειχτεῖ κατα- ἱ
στρεπτικοὶ καὶ στὸ παρελ- ἦ
” θὸν καί, ὁπωσδήποτε, ἑκθὲ- ’ᾗ

τουν στὰ μάτια τῆς κοινω- »

νικῆς βάσης, τοὺς πολιτικοὺς φορεῖς της.
Τὸ νὰ κλείνεις τὰ μάτια
g’ μπροστὰ στὰ γεγονότα, νὰ
ᾗῘῖ προσπαθεῖς σώνει καὶ καλὰ
νά τὰ ἐξωραΐσεις, τὰ καλύπτεις παιὸαριωόῶς τὸ βα· ζ
θύτερο νόημά τους, ὁὲν εἶναι 37

/ ‘ ἀσφαλῶς ὁ καλύτερος τρό’ πος νὰ δικαιώσεις τὸν ἀγώνα ËÏ

νίκηι ξ’

_ σου καὶ νὰ ὁὸηγήσεις στὴ ξῖὲ

Στὴν προσπάθειά του τὸ
"ï «ANTI» νὰ ὑπάρξει ἐπιτέ» λους σοβαρὴ κι ὕπεύθυνη

'O Νῖκος Κωνσταντόπουλος (γεννημένος
τὸ 1942 στὰ Κρέσταινα Ὀλυμπίας)
ἀκολούθησε τὴ γνωστὴ μοίρα τῶν
σύνδικαλιστῶν. Ἀπὸ τὸ 1963 ἕως τὸ 1965
ἦταν πρόεδρος τῆς ΔΕΣΠΑ, ἀπὸ τὸ 1965
ἕως τὸ 1966 γενικὸς γραμματέας τῆς
ΕΔΗΝ. Καὶ μετὰ ἧρθε ἡ δικτατορία...
Στὶς 3 Σεπτεμβρίου τοῦ 1969 .Ἀσφάλεια (ἕως 19 Σεπτεμβρίου), ΕΑΤΕΣΑ (ἕως 14 Φεβρουαρίου) καὶ στὴν
ἀπομόνωση τοῦ Ξενοδοχείου ((Πευκάκια»,

_ πολιτικὴ ἀνάλυση καὶ συμπεριφορά καὶ ἐκτιμώντας τὴ ᾖξ’
ζ σημασία πολιτικῶν φαινομένων κι ἐνδείξεων ’σὰν τὰ if];

ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα τοῦ λ

Θὰιῆταν λάθος ν’ ἀρνηθοῢμε κάτω ἀπὸ τὸν ὲντυπωσιασμὸ τοῦ
κλογικοῠ ἀποτελέσματος, τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ δικτατορία τῆς 21ης,
Απριλίου ἀποτέλεσε καίρια διεργασία πολιτικῆς συνειδητοποίησης
αἱ κοινωνικῆς ὡρὶμανσης τοῦ λαοῦ μας. Τὰ δεδομένα τῆς
φτᾶχρονης ὀδυνηρῆς ἐμπειρίας τους μορφοποιήθηκαν σὲ
αθολικῆς παραδοχῆς ἑνότητες στὸχων κι αἰτημάτων ἀλλαγῆς
ù ἀποτελοῦσαν εὐρύτερος ἰδεολογικοπολιτικὲς κατακτήσεις.
ως, λ.χ., ἡ κεντρικὴ διαπίστωση ὅτι οἱ συνθῆκες τῆς ἐξάρτησης
(ἐκεῖνες ποὺ διαμόρφωσαν καθοριστικὰ στὸν τόπο μας
’ ετη κρίση τῆς οἰκονομικῆς ὑπανάπτυξης, τῆς
οθητικῆς μὴ ὁλοκληρώμένης δυναμικῆς τοῦ δικοῦ
νωνικοῦ λχώρου, _- τῆς μόνιμης ἀναποτελεσματικότητας
” κῶν θεσμῶν νὰ ὁδηγήσοον ,στὴν ἐπίτευξη καὶ -

’τῆς ’λαῖκῆς κοριαρχίαςζ

ςΓ οῐ.,ῐδεολ;ογικὲς σοσσωρεὺσεις τροφοδοτοῦσαν τὴν
° .. 9.111211“ ‘ ’ ’,τῶνδιᾳφορων κοινωνικῶν κατηγοριῶντοῦ Ας
’ ουν ἢνὰ à'vax'tbbÿ τὴ δικέατορία. Δὲν μπόρεσᾳν,

Νοεμβρίου, ἀπευθύνθηκε σὲ
ἐκπροσώπους κομμάτων καὶ
πολιτικῶν τάσεων καὶ τοὺς
ζήτησε, χωρὶς προκαθοριÇà σμένο ἔρωτηματολόγιο-πλαί- ËË“ “
A,

σιο, τὶς δικές τους σκέψεις, a"
τὶς ἕκτιμήσεις καὶ τὰ συμπεράσματά τους ἀπ’ τὴν ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση, πέρα ἀπὸ
συνθηματολογίες κι gem—ﬁg
τυφλίες πού ὑπονομεύουν τὸ
. μέλλον.
μέσα ἀπὸ μιὰ διορθωτικὴ ἐπεμβαση τῶν συμμάχων μας.
Βλέποντας, ξτσι, τὸ λαϊκὸ ἀντιδικτατορικὸ φρόνημα περισσότερο
σὰν ἐπιχείρημα διαπραγματευτικὸ πρὸς τοὺς τρίτους, τὸ ὠθοῦσε
ὁλοὲνακαί λιγότερο.πρὸς τὸ δρόμο τῆς ἀντίστασης.
Πάνωῗστὰ σημεῖα αὐτά, κυρίως μετὰ τὰ γεγονότα τοῦ
Πολοτεχνείοι), βάθυναν οἱ διαφοροποῑήσεῑς ἀνάμεσα στοὺς
ἀντιδικτατορικοὺς φορεῖς καί συνέχισαν νὰ λειτουργοῦν καὶ

'-= - ζστὴ διὰρκεια τῆς μεταπολίτευσης, ,
; T‘ παραπάνω Δὺπομνηματίζουν ᾀποκαλυπτικά, ἐκτὸς τῶν ἄλλων

‘15“

‘2
ἰ

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟῩΛΟΣ

Δ]

‘H πολιτικὴ ψυχολογία καὶ
οὐδετεροποιημὲνη
ἐκλογικ
βάση

πού ἀπελευθερὼνονται ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ κατάρρευση κι
αποχὼρηση τῆς δικτατορίας, βρίσκονται ἡ τραγικὴ ἐθνική ’
ἐμπλοκὴ καί ἡ λαῖκὴ ἀντίθεση. Kai στὸ σημεῑο, ὅμως, αὐτὸ ἡ
λῷκη θέληση πάλι δὲν μπόρεσε νά σημάνει τὸ ξεκίνημα τῆς πορείας
για ὁμαλὴ πολιτικὴ ζωή. Kai τοῦτο γιατὶ ἡ ’ίδια παραδοσιακὴ
πολιτικὴ θεώρηση τῶν κατεστημένων δυνάμεων τὴν έβαλε σε
δευτέρη μοίρα, προτάσσοντας τὸν «σωτήριο» προσωπικὸ ρόλο
τοῦ Καραμανλῆ, προσπαθὼντας νὰ τὴν «ἐκλογικεύσει» καὶ
προβάλλοντας τοὺς δικούς της παραταξιακοὺς ἐσωτερικοὺς στόχους,
ἀνεξαρτητα ἀπὸ τίς τάσεις τῶν λαϊκῶν δυνάμεων. Αὐτὴ ἡ
πολιτικὴ ἀλλοίωση εἶναι ἐκείνη ποὺ δημιούργησε τίς
κατάλληλες τακτικὲς ψυχολογικὲς προῦποθεσεις γιὰ τίς ἰδιόμορφες
ἐκλογικὲς ἐξελίξεις. ’
Ἐγκαιρα oi προοδευτικές Kai πολιτικά δραστήριες δυνάμεις, μέσα
ἀπὸ τη μεθόδευση τοῦ σχηματισμοῦ τῆς κυβέρνησης, μέσα ἀπὸ τίς
ἀδιευκρινιστες σχεσεις της με τὸ στρατὸ Kai τὴν ἅρνησή της νὰ
’ξεκαθαρισει τοὺς θεσμοὺς Kai τὸ μηχανισμὸ τῆς δικτατορίας,
μεσα ἀπὸ τὴν ἀσφυκτικὴ προθεσμία τῶν ἐκλογῶν Kai τὸν
ἁντιδημοκρατικὸ ἐκλογικὸ νόμο, μέσα, τέλος, ἀπὸ τὴ μετάθεση
τῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν καὶ τοῦ δημοψηφίσματος γιὰ τὸ
πολιτειακό, ἀνίχνευαν τὴν ἀπαρχὴ τῆς ἐφαρμογῆς σχεδίων γιὰ
την ἀναπαραγωγὴ τοῦ γνωστοῦ πλέγματος κοινωνικοοικονομικῆς
ίεραρχιας τοῦ πολιτικοῦ μονοπωλίου τῆς δεξιᾶς.
Ετσι, τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα δὲν εἶναι ὴ ἀποτύπωσητῶν
πολιτικῶν ἐπιλογῶν τῆς κοινωνικῆς βάσης οὔτε ἡ ρεαλιστική
ἐκτιμηση τοῦ συσχετισμοῦ δύναμης·“ἀλλά ἡ ἀντίδραση τῆς
ἐκλογικῆς βάσης, διαθέσιμης κι οὐδετεροποιημένης, κάτω ἀπὸ
την ἐπιδραση μιᾶς πολιτικῆς ψυχολογίας. Γι’ αὐτὸ καί στὴν
πολιτικοκοινωνική της αἰτιότητα θὰ εἶναι ἡ ἐκλογικὴ
· ἀναμετρησηητοῦ Νοεμβρη τραυματικὴ ἐμπειρία γιὰ τίς
ἀντικειμενικες δυνατότητες ποὺ ὑπῆρχαν σὲ σχέση μὲ τίς εὐρύτερες
ἐθνικὲς προοπτικές. V
τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ξεπερνιέται ἡ κρίση δὲν δείχνει
τιποτε αλλο παρὰ μονάχα πὼς ὁδηγούμαστε στὴν παλαιὰ ἐλλειψη
λειμτουργικῆς ἀντιστοιχίας ἀνάμέσα στὴν κοινωνικὴ βάση καὶ τὸ
πλεγμα πολιτικῆς δύναμης, στῆν τεχνητὴ προβολὴ κι ἐπιβολὴ
ἡγεσιας στὸ λαό, στὴν «ἐπεξεργασία» τῆς πολιτικῆς του
βουλησης. Τὸ σύστημα ἐξουσίας διαμορφὼνεται ἄκαμπτο κι
ἀποφασισμένο νὰ διατηρήσει τὰ ἴδια στεγανὰ στὴν πολιτικὴ ζωή,
τη γνωριμη ὑπαγωγὴ τῶν λαϊκῶν θελήσεων στοὺς διακανονισμοὺς
τῶν κλειστῶν παραγοντικῶν κύκλων ποὺ λειτουργοῦν σὰν φορεῖς
ἐθνικῆς ύποτὲλειας κι ἀντιλαϊκῆς νοοτροπίας, τίς παραδοσιακὲς
δομὲς στῆν ὀργάνωση καί λειτουργία τῆς κοινωνικῆς Kai δημόσιας
ζωῆς, εχοντας, βέβαια, γνὼση τῆς χρεωκοπίας τους καί μέσα στὴ
δικτατορία καὶ πρίν ἀπ’ αὐτήν. .
eI-I διαλεκτικὴ δυναμική τῆς διαμορφουμένης πολιτικῆς
πραγματικότητας ἐπιβάλλει σὰν ὑποχρέωση τὴν ἐμμονή στὴν
ἐμπλουτισμένη κι ἀπὸ τὴν πείρα τῆς δικτατορίας συνείδηση ὅτι
χρειαζονται θεσμικὲς ἀλλαγὲς στήν ὀργάνωση, τίς Υδομὲς Kai τίς
λειτουργίες τῆς κοινωνικοπολιτικῆς μας ζωῆς. Τὰ δεδομένα
τοῦ τόπου μας καί τοῦ διεθνοπολιτικοῦ· του πλαισίου ὑπαγορεὺουν
μία ριζοσπαστικὴ κοινωνικοπολιτικὴ προβληματική, ποὺ
να κανευ την ἀγωνιστικὴ δημοκρατικὴ προσπάθεια τῶν δυνάμεων
τοῦ λαου συντελεστή τῆς δημοκρατικῆς ὁλοκλήρωσης Kai τοῦ
- κοινωνικοῦ μετασχηματισμοῦ. ’ ’
Ἡ ἀντίληψη γιὰ τὸ κοινωνικὸ χρέος, τὴν πολιτικὴ εὐθύνη καί τὴν
ἀγωνιστικὴ συνέπεια κάθε πολίτη θὰ αὐτοπροσδιορίζεται
μεσα ἀπὸ τίς συνειδητὲς πρωτοβουλίες γιὰ τὴν ἐθνική
ἀνεξαρτησὶια, γιὰ τὴ λαϊκή κυριαρχία καί τὴ σοσιαλιστική
οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη, μόνες ίκανὲς νὰ συνθεσουν λειτουργικὰ
τίς κοινωνικοπολιτικές ἐντάσεις σὲ ἕνα ἁδρὸ ὅραμα τοῦ
συλλοῃκοῦ αὕριο. .
Στή διάρκεια τοῦ σχηματισμοῦ τῆς Κυβέρνησης Καραμανλῆ
καὶ τῆς ἀνάπτυξης τοῦ προεκλογικοῢ ἀγῶνα, πολλὲς φορὲς μὲσα
ἀπὸ τη λειτουργία τῆς κομματικῆς λογικῆς, τὰ ὁριακὰ θέματα
τῆς συγκεκριμένης περιόδου >ἐπικάλυψαν τὴν προβολὴ τῶν
eacîäg
που υπαγόρευε ἡ εὐρύτερη σύλληψη τοῦ ἐλληνικοῦ '
προ
ηματος.
Τὰ σχήματα τῆς προόδου καί τῆς δημοκρατίας, κάτω ἀπὸ τίς ἐκβιαω
ἐκβιαστικὲς συνθῆκες πού τὰ ὑποχρέωσε Λή κυβερνητική
συμμαχία νὰ κινηθοῦν, δὲν μπόρεσαν νὰ ἑντάξουν σωστὰ τὴν
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ἐκλογικὴ ἁναμέτρηση σ’ Eva εύρύτερο πολιτικὸ πλαίσιο, ποὺ τὸ
προσδιόριζαν οἱ ἰδεολογικοπολιτικὲς ἀναλύσεις τουςγιάτὴν τελευταία
δεκαπενταετία στὴ χώρα μας, Kai γιὰ τίς σημερινὲς τάσεις τοῦ
διεθνοῦς περίγυρου, ὅπως δυναμοποιοῦνται σὲ σχέση μὲ τὸ έλληνικὸ
πρόβλημα. Κι ἓτσι ὁδηγήθηκαν στή σπασμωδικὴ ἀντιμετώπιση
τῆς τακτικῆς τοῦ ἀντιπάλου καί στῆν πρόσχωση, κάτω ἀπ’ τὴ
διαδικαστικὴ ἐκλογική κινητικὸτητα, τῶν πραγματικῶν
ὲσωτερικῶν προβλημάτων τους σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.
Ἀπὸ λόγους, λοιπόν, ἀντικειμενικοὺς κι ὑποκειμενικοὺς, γιά
αἰτίες πολλαπλὲς καὶ ποικίλες, ἐκκολάφτηκαν τά νόθα διλήμματα
πού, δεσπόζοντας στὸ πολιτικό προσκήνιο, δημιούργησαν μιά
κυρίαρχη πολιτικὴ ψυχολογία, ποὺ αὐτὴ πιά λειτουργοῦσε
ἀναπόδραστα, σκιάζοντας τὴν ὅλη πολιτικὴ εἰκόνα, Ἔλειψαν
oi καθαρὲς ἐκεῖνες ἐξηγήσεις μέσα ἀπ’ τίς ὁποῖες ea ἀποκτιόταν

ἡ ζωτική ἐπαφὴ με τὴν κοινωνικὴ πραγματικότητα Kai τὴ
λαῖκὴ συνείδηση. Αὐτὴ ἡ συνείδηση στὴ διάρκεια τῆς δικτατορικῆς
κατοχῆς διαμόρφωσε μιὰν ἀναντίρρητη εὐρύτητα, καθολικότητα
Kai ριζοσπαστικότητα, ποὺ δέν ἐπρεπε νὰ θρυμματιστοῦν ἦ νὰ
ὑπονομευτοῦν ψυχολογικά. Κι αὐτὸ ea τὸ πετύχαιναν .
ἀπὸ τὴν οὐσία τῆς πολιτικῆς τους εὐθύνης, ποὺ ήταν ἡ προβολὴ
· τοῦ αἰτήματος γιὰ ἀλλαγή, χωρὶς καμιὰ ἀντιπαράθεση πρὸς τὴν
ἀνάγκη γιὰ ὁμαλότητα; ἀντιπαράθεση ἀποκλειστική, μάλιστα,
ποὺ ἀποτελοῦσε ἐπένδυση στήν τακτικὴ τῆς δεξιᾶς καί κίνδυνο
αὐτοαναίρεσης τῆς ἐκλογικῆς ἐπιχειρηματολογίας τῶν
σχημάτων ποὺ τήν πρόβαλλαν. Ἐτσι ὁ ἐκλογικὸς ἀγῶνας
ἓγινε σ’ ἐπίπεδο ἄλλο ἀπὸ έκεῖνο στὸ ὁποῖο ἔπρεπε τὰ προοδευτικά
σχήματα νὰ τὸν κρατήσουν. Ἡ εἰκόνα ποὺ ὁ Καραμανλῆς, μὲ τὴν
,κυβερνητικὴ του συμμαχία καί πολιτική, πρόβαλλε στήν κοινή
συνείδηση, ἔμεινε ἄθικτη. Κι ἀπὸ ἕνα σημεῒο καὶ πέρα
ἐνισχύθηκε ἡ- ἐπιρροὴ της, ἀκριβῶς γιατί ὴ τακτικὴ τῶν
προοδευτικῶν σχημάτων πλὴθαινε τὰ ἐρωτήματα ποὺ κύκλωναν
τὴν πολιτικὴ σκέψη τοῦ ἁπλοῦ πατριώτη.

Ἡ ἓντονη προβολὴ τῶν προθέσεων τῆς κοινωνικῆς ἀλλαγῆς
ἀποδείχτηκε πὼς κι αύτή λειτούργησε τὸ ἴδιο ἀμφίστομα, ὅπως
καὶ ἡ μονοδιάστατη ὑπόμνηση τῆς ἀνάγκης γιὰ ὁμαλότητα.
Χρειαζόταν ἡ ἴδια διαφωτιστικὴ ἐπιμονή γιὰ νὰ γίνει συνειδητὰ

,ἀποδεκτὸ ἀπ’ τὴ λαϊκὴ συνείδηση καί τὸ φάσμα τῶν προϋποθέσεων
γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ σοσιαλισμοῦ, προυποθὲσεων ’ποὺ v
ἀποδεικτικὰ ea καταδείχνονταν ὑπαρκτὲς Kai προγραμματισμένες. '_'
Ἡ ἀναγκαιότητα τοῦ σοσιαλιστικοῦ μετασχηματισμοῦ, ὁπωσδήποτε
δὲν ἀποτελεῖ σύνθημα. Εἶναι ;ό μόνος δρόμος μέσα ἀπὸ τὸν ὁποῖο
μπορεῖ νὰ περάσει ἡ λαχτάρα τοῦ λαοῦ μας γιὰ τὰ ἀνωτερά
ἐπίπεδα τῆς κοινωνικῆς ὀργάνωσής τοι). Εἶναι ἠ μόνη
ἐναλλακτικὴ ἀντικειμενικὴ δυνατότητα στὴν ἀντιλαϊκή ,ς- ,
πραγματικότητα ποὺ ἔχει διαμορφώσει στὸν τόπο μας ό σχηματικὸς ”
ἀστικὸς φιλελευθερισμός, μὲ τὴν προκαθορισμένη ἀπ’ τοὺς ‘ εὐρύτερους κύκλους τῶν διεθνῶν συμφερόντων λειτουργία του, .r
Πὰνω σ’ αὐτὲς τίς κοινὲς διαπιστώσεις τὰ προοδευτικὰ σχή ματα· δὲνὶ
μπόρεσαν νὰ βροῦν τὴ συμπληρωματικὴ ἐκείνη ·; '~ ιι·
ἐπιχειρηματολογία ποὺ ea εὐαισθητοποιοῦσε καὶ τὴ δεκτικότητα
ἀλλὰ καί τήν ἀποφασιστικότητα εὐρύτερων λαῖκῶν στρωμάτ
ἀποεμπλακοῦν ἀπ’ τίς παραταξιακὲς ἀνταγωνιστικότητες τῆς
ὲκλογικῆς πελατείας καί νὰ λειτουργήσουν, τὸ καθένα στὸ »χῶρο
του, ἔστω, σὰν τμήματα τοῦ πλατύτερου κινήματος τῆςᾼάλλαγῆζ
Αὐτὴ ἡ ἀδυναμία συνιστᾶ καί τὴν πολιτική τους εὐθύνη, ύ ὸςτὸ,
κράτος τῆς ὁποίας καί μπροστὰ στὸ λαὸνκαί μπροστὰ. ,
,τὰ σχήματα τῆς προοδευτικῆς ’παράταξης “ “

N. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
' προβλήματα τῆς σωστῆς δομῆς Kai λειτουργίας τῶν φορέων
‘ τῆς ἀλλαγῆς σὲ σχέση μὲ τὴ συγκεκριμενη έλληνικὴ

ANAP. AENTAKHZ
κατὰ τόπους Kai συνολικά, ὅσο Kai γιά μιὰ συγκριτικὴ
συνεκτίμηση μὲ τὶς προηγούμενες ἐκλογές, μὲ παράλληλη ἐξέταση
τῶν στατιστικῶν στοιχείων ποὺ ἀφοροῦν τὴν αὔξησὴ Kai τὴ
διακίνηση τοῦ πληθυσμοῦ). Ἐκεῖνο ποὺ νομίζω πὼς εἰναι σκόπιμο
κι ἀπαραίτητα εἶναι βασικὰ νά ὑποδειχθεῖ ἡ μέθοδος ποὺ ea
πρέπει νὰ χρησιμοποιήσει μιὰ τέτοια προσπάθεια.
Kai πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα θέλω νά τονίσω μὲ ξεχωριστὴ ἓμφαση πὼς μιά
τέτοια ἀνάλυση τῶν ἐκλογικῶν ἀποτελεσμάτων δέν ἀφορᾱ
ἁπλῶς Kai μόνο στῆν ἱστορικὴ ἔρευνα, ἀλλὰ ΚΥΡΙΩΣ τὴν πολιτικὴ
πορεία τοῦ τόπου στό παρὸν Kai στὸ μέλλον. Γ ι’ αὐτὸ ἀκριβῶς
χρειάζεται νὰ γίνει μιά νηφάλια, σωστή Kai σφαιρικῇ (μέ-τήν
ἓννοια τῆς πληρότητας) ἀνάλυση, γιατί αὐτὸ ea βοηθήσει στὴ σωστή
Δ χάραξη τῆς πολιτικῆς τῶν κομμάτων έτσι ὥστε ἡ χώρα μας Va
προχωρήσει σταθερά στὴ λεωφόρο τῆς δημοκρατίας, τῆς προόδου
Kai τῆς εὐημερίας.
Κατὰ τὴ γνώμη μου μιά ὁποιαδήποτε ἀνάλυση τῶν ἐκλογῶν δέν
μπορεῖ παρὰ νὰ ξεκινήσει ἀπ’ τὸ 1949, νά σταθεῖ ἰδιαίτερα στὸ
1963 Kai νὰ ἐξετάσει προσεκτικὰ τὴν περίοδο τῆς δικτατορίας.
Ὁ ἐμφύλιος πόλεμος μέ τὴν πολιτικὴ καὶ στρατιωτικὴ ἧττα τῆς
ἀριστερᾶς σφράγισε ὅχι μονὰχα τὴν πολιτικὴ ἀλλὰ καί ὁλόκληρη
τὴν κοινωνικὴ Kai πνευματικὴ ζωὴ τοῦ τόπου, με τὴν ἓννοια ὃτι
· ὁ ἓξαλλος ἀντικομμουνισμὸς ὅχι μονάχα διαπότισε κάθε πτυχὴ Kai
μόριο τοῦ ἑθνικοῦ μας βίου, ἀλλ’ ἓγινε ΚΡΑΤΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
χωρίζοντας τοὺς Ἕλληνες σὲ δυὸ κατηγορίες. Σὲ πολίτες α Kai β
κατηγορίας. Στὴ δεύτερη κατηγορία ὁ πολίτης ἐκπλήρωνε μὲν τὶς
ὑποχρεὼσεις του ὑπηρετώντας οἰκονομικά Kai στρατιωτικὰ
τὴν πατρίδα, ὑφίστατο ὅμως μιὰν ὁλόκληρη σειρὰ στερήσεων Kai
διώξεων ποὺ τὸν ἓθεταν στῆ μοίρα τοῦ σκλάβου. ‘H δαμόκλειος
σπάθη τῶν πιστοποιητικῶν κοινωνικῶν φρονημάτων σείονταν
συνεχῶς πάνω ἀπ’ τό κεφάλι του Kai τοῦ καθόριζε κατὰ τρόπο
ἀτιμωτικὸ πῶς Va ἐκφράζεται, πῶς νὰ σκέπτεται, πῶς νὰ δρᾶ,
ἀκόμα Kai με ποιοὺς νὰ συναναστρέφεται, ἂν δὲν ἤθελε νά χάσει
τῆ δουλειά του, ἂν ἤθελε Va σπουδάσει, ἂν ἤθελε Va πάρει
διαβατήριο κ.λπ. Αὐτὴ ἡ πολυχρονη δίωξη δηλητηρίασε σὲ βάθος
ὁλόκληρο τὸν ἐθνικὸ ὀργανισμό. Ἀπ’ τὴ μιὰ ἐδραίωσε ἕνα
μονοκομματικὸ καθεστὼς τῆς δεξιᾶς μὲ κυρίαρχο στοιχεῑο τὴν
ὑποτέλεια Kai τὸν ἀντικομμουνισμό, κι ἀπὸ τήν άλλη τὸ κάθισμα
πάνω στὴν ἐξουσία μ’ ἓναν τέτοιο ἀπόλυτο Kai «στυγνὸ» τρόπο,
ὁδήγησε στὴν ταότιση μὲ τό Κράτος ἓτσι ποὺ ὅλη ἡ δραστηριότητα
τῆς δεξιᾶς νὰ κινεῖται μέσα στὰ πλαίσια τῆς λογικῆς τῆς ἐξουσίας

πραγματικότητα.
Κατὰ τὴν πορεία πρός τίς ἐκλογές ἐπιβεβαιώθηκε πανηγυρικὰ ἡ
ἀνθεκτικότητα τῶν συντηρητικῶν πολιτικῶν συσπειρώσεων καί
μηχανισμῶν, Ταυτόχρονα ἐπανεμφανίστηκε, ἐπιβιωμένη κι
ἐπιστρατευμένη γιὰ τίς ἀνάγκες τῆς ἐκλογικῆς μάχης Kai στὴν πλευρὰ
τῶν προοδευτικῶν σχημάτων, ἐκείνη ἡ μεθοδολογία τῆς ἓμπειρικῆς,
εὐκαιριακῆς κι ἁποσπασματικῆς προσέγγισης τῶν προβλημάτων,
ικάτω ἀπ’ τὸ κλίμα τῆς ὁποίας θυσιάζεται ἡ σφαιρικὴ σύλληψη
Kai θεώρηση μαζὶ κι ἡ εὐρυτερη πολιτικὴ πρακτικήῑ Αὐτὴ που,
πέρα ἀπ’ τό νὰ δίνει ἀπάντηση στοὺς καθημερινοὺς ὲρεθισμοὺς,
διαμορφὼνει ἐπίμονα τίς προποθέσεις Kai τὴν ἐσωτερική
λογικὴ τῶν καινοὺργιων δρόμων. Ἕτσι ἦρθε στὴν ἐπιφάνεια καὶ ἡ
ἀνεπάρκεια στὴ λήψη ὀργανικῆς ἐπαφῆς μὲ τὸν καθημερινὸ πολιτικό
προβληματισμό Kai τίς δυναμικὲς ἐντάσεις που διατρέχουν τὸ
κοινωνικό σῶμα. Ὁ τομέας τῆς τακτικῆς ἀποτέλεσε μιάν ἀπ’ τὶς
περιοχὲς ὅπου ἐκδηλώθηκαν οἱ ὀργανικες ἀδυναμίες τῶν
προοδευτικῶν δυνάμεων. Δὲν ἦταν ἡ μόνη.
‘H συμπυκνωμένη πολιτική ἐμπειρία τῆς δικτατορικῆς κατοχῆς
Kai τῆς τωρινῆς περιόδου, βάζει μπροστὰ στὰ προοδευτικὰ πολιτικά
σχήματα ἀνοιχτὰ ὅλα τὰ ἰδεολογικά, πολιτικὰ Kai ὀργανωτικὰ
προβλήματα, τὰ προσδιοριστικὰ τοῦ χαρακτῆρα τους καὶ τοῦ ρόλου
τους.
> Στὸ βαθμὸ ποὺ ea θελήσουν να τὰ παρακάμψουν ἀναπαράγοντας
τίς ἀνελαστικὲς Kai προκαθορισμενες μεθοδολογίες ὕπαρξης Kai
λειτουργίας τους, θὰ βρεθοῦν πίσω ἀπὸ τὴ δυνατότητα νὰ
παίξουν σωστά τόν ίστορικό τους ρόλο, σᾶν φορεῖς
κοινωνικοπολιτικῆς πρωτοπορίας. Μονάχα οἱ ἀνοιχτὲς διαδικασίες
βάσης ea μποροῦσαν νὰ δώσουν στὶς διεργασίες τῆς πολιτικῆς
προβληματικῆς Kai πρακτικῆς τὸν σφριγηλὸ παλμὸ τῆς ἀνανεωτικῆς
συνείδησης, μὲ τὴν ὁποία ἡ δυναμικὴ τοῦ προοδευτικοῦ,
κινήματος ea ἐκφραζόταν λυτρωτικά, μακριὰ ἀπ’ τὴν προσκόλλησή
της στὴ μικροθεώρηση τῆς ἀκτιβιστικῆς νοοτροπίας, που
ἀλλοτριώνει Kai θρυμματίζει περισσότερο ἀπὸ κάθε τί.
Καὶ μὲ βάση τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα, ἡ ὑπόθεση τοῦ σοσιαλιστικοῦ
μετασχηματισμοῦ δείχνει πὼς μπορεῖ καὶ πρέπει ν’ ἀποτελέσει
τὸ περιεχόμενο ἑνὸς πραγματικοῦ κι ἀνυποχώρητου λαῖκοῦ
κινήματος. Οἱ φορεῖς ποὺ διαπνέονται ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ ἰδεώδη της
έχουν σὰν πρώτιστο χρέος νὰ δείξουν στό λαό μας πῶς εἶναι σὲ θέση
’ ποὺ εἶναι ἡ κατοχὴ κι ἡ ἀναπαραγωγὴ τῶν μηχανισμῶν καὶ τῶν ,
νὰ προχωρήσουν σταθερά κι ἀποτελέσματικὰ στὸ δρόμο τῆς
ἀλλαγῆς. Τὸ ἁντιδραστικὸ σύστημα πολιτικῆς ζωῆς μὲ τὶς
μεθόδων ποὺ τὴν ἑδραιώνουν. Ἡ ἀκραία συνέπεια στὸν ἰδεολογικὸ
πολυεθνικές προσδέσεις του, μονάχα μὲ τὴν πολιτικὴ λειτουργία
χῶρο ἦταν ὅχι ἁπλῶς ἡ δίωξη τοῦ κομμουνισμοῦ Kai τῶν
σοσιαλιστικῶν ἰδεῶν, ἀλλὰ Kai αὐτῆςτῆς δημοκρατίας.
τοῦ λαοῦ μέσα σ’ ενα πλατὺ προοδευτικό κίνημα μποροῦν νὰ
άντιμετωπισθοῦν. Εῑναι καθολική ἡ συνειδητοποίηση σήμερα
Παράλληλα ἡ συνεχής Kai ἐντατικὴ καλλιέργεια τῆς
ἀντικομμουνιστικῆς ὑστερίας ἄμβλυνε σέ ἀνησυχαστικὸ βαθμὸ τὴ
τοῦ πραγματικοῦ χαρακτῆρα τῆς ἑλληνικῆς ὑπόθεσης. Αὐτὴ ἡ
συνείδηση τῶν ἄλλων δημοκρατικῶν δυνάμεων, ποὺ σιωποῦσαν,
συλλογικὴ λαῖκή συνείδηση γιά τὸ τί θέλει καὶ τὸ τί μπορεῖ τοῦτος
ὁ τόπος, πρέπει όλοένα καὶ περισσότερο νά μετασχηματίζεται,
ἀνέχονταν ἣ καὶ έμμεσα καλλιεργοῦσαν τὸ διωγμὸ τῆς Ἀριστερᾱς.
Ὁρισμένες φορὲς αὐτὸ ,γινόταν μὲ τήν ὑστερόβουλη σκὲψη νὰ
μέσα ἀπὸ τὶς ἀγωνιστικές διεργασίες τῆς καθημερινῆς ζωῆς, σὲ
εἰσπράξουν τοὺς ψήφους τῆς ἀριστερᾶς, μιὰς Kai δέν μποροῦσαν νά
συγκεκριμένη πολιτικὴ ἀπόφαση γιά πράξη καὶ πίεση. Οἱ
συγκεκριμένες συνθῆκες ποὺ διαμορφὼθηκαν μετὰ τὶς ἐκλογὲς ἂς
ὲκφραστοῦν κι ἀφοῦ δέν θέλαν νὰ πᾶνε στὴ δεξιά. Ὁ διμέτωπος
τοῦ Κέντρου, ἡ θεωρία τῆς χαμένης ψήφου Kai παράλληλα ὁ
ἀντιμετωπιστοῦν μονάχα σὰν δυνατότητες μιᾶς τέτοιας πορείας.
ἀντικομμουνισμὸς ποὺ ἐκφράστηκε ἀπὸ τὰ χείλη τοῦ Γεωργίου
Oi σωστοὶ φορεῖς τῆς ἀλλαγῆς λειτουργοῦν μονάχα σὲ σχέσημὲ
τὰ πραγματικὰ προβλήματα τοῦ τόπου. Kai τέτοια εἶναι σήμερα
καὶ μόνιμα στὴ χώρα μας, ἡ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καί ἡ κοινωνικὴ
ἀπελευθέρωση. Καὶ θὰ πρέπει κάποτε νὰ καταλάβουμε τὴν ποιοτικὴ
διαφορὰ αὐτῶν τῶν αἰτημάτων ἀπὸ τὴ διακηρυκτική ἐπίκληση

Ë‘ τῆς φιλελευθερης πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καί κοινωνικῆς
δημοκρατίας.

Νῖκος Κωνσταντὸπουλος

-ΑΝΔΡ, ΛΕΝΤΑΚΗΣ

\
σταθεροποίηση τῆς ὁμαλότη"î;-

ἒττας καὶ. ὅχι ἡ κοινωνικὴ ἀλλαγὴ
,ῄταν τὸ αἴτημα ,τοῦ ψηφοφόρου.
' βοῢμαι πὼς τελικά, πέρα ἀπὸ πρῶτες γενικὲς ἐκτιμήσεις,
ίπενμιὰ «ἐπιστημονικὴ» ἀνάλυση σὲ βάθος Kai πλάτος τοῦ
ικοῦ ἀποτελέσματος. Δὲν φιλοδοξῶ νὰ ἐπιχειρήσω κάτι
pm $86) πέρα, γιατὶ αὐτὸ εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ γίνει μονάχα
δ’ἐνᾶ ἄτο o (τόσα γιὰ τὴν ἀνάλυση τῶν ἐπὶ μέρους στοιχείων

Παπανδρέου ἀκόμα Kai στὴν περίοδο τῆς δικτατορίας, ἀποτελοῦν
εὔγλωττα δείγματα αὐτῆς τῆς τακτικῆς,πού σὲ τελευταία ἁνάλυση
ἦταν ma πολιτικὴ κοντόφθαλμη καὶ μικρόψυχη γιατί δὲν
ἀντιλαμβάνονταν τελικὰ πὼς état πριόνιζε τὸ κλαδί πάνω στὸ ὁποῖο

ANAP. AENTAKHË
καθόταν ἡ παράταξη αὐτή. Περίτρανη ἀπόδειξη στάθηκε ἡ χωρίς
προηγούμενο ἐπίθεση ποὺ ὑπέστη μόλις κατέλαβε τὴν ἐξουσία
τὸν Νοὲμβριο τοῦ 1963. ‘H ἐνδοτικὸτητα κι ἡ ἀποδοχὴ μιᾶς
μιασματικῆς θεωρίας ὁδήγησε στίς ἐκλογές τοῦ 1964 γιά τὴν
ἀναζήτηση αὒτοδύναμης κι «ἀδιάβλητης»πλειοψηφίας ποὺ μέσα σὲ
ἑνάμισι χρόνο γκρεμίστηκε,
Τὸ 1963 σημειώθηκε μιὰ βαθιά ρωγμὴ στὸ μονοκομματικό
καθεστὼς τῆς δεξιᾶς, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὸν ἐμφύλιο ἓχανε
τὴν ἐξουσία. Εἷχαμε στὴν οὐσία μιά βαθιᾱ Kai 1101011K1‘1 ἀλλαγή.
Τότε ἡ δεξιὰ ἐδειξε πώς δέν μποροῦσε ν’ ἀνεχτεῖ ἀκόμα καὶ τὴν ἰδέα
ὅτι δέν ea μονοπωλεῖ αὐτὴ τὴν ἐξουσία Kai
τὴ διακυβέρνηση τοῦ τόπου. ‘H ὅλη πολιτική της, ποὺ ὁδήγησε
στὴ δικτατορία, έδειξε καθαρὰ πῶς ἐννοοῦσε τοὺς κανόνες τοῦ
δημοκρατικοῦ κοινοβουλευτικοῦ παιχνιδιοῦ σχετικὰ μὲ τὴν ἐναλλαγὴ
στὴν ἐξουσία, θυμίζοντας τὴ μοιρασιά τοῦ Καραγκιόζη. Πέρα ἀπ’
τίς ἀδυναμίες, τὴ διστακτικὸτητα Kai τὰ λάθη τοῦ Κέντρου, ποὺ ἀπὸ
ἓναν ἄλλο δρόμο ἐπέτρεψαν τὴν ἐπιβολὴ τῆς δικτατορίας, θά πρέπει
νά ἐπισημάνουμε ἰδιαίτερα τὰ σοβαρότατα λάθη Kai rig εύθύνες τῆς
Ἀριστερᾱς σ’ αὐτὴ τὴν περίοδο ποὺ διευκόλυναν ἓμμεσα ἢ

ἄμεσα τὴν ἐπιβολὴ τῶν κινηματιῶν τῆς 21ης Ἀπριλίου.

Κατ’ ἀρχὴν εἶναι ὁλοφάνερο πὼς μετὰ τὴν ἥττα της τὸ 49 θά ’πρεπε
νὰ ἀναπροσαρμοσθεῖ στὴ νέα έλληνικὴ πραγματικότητα. Αὒτὸ
τὸ ἐπιχείρησε ἀλλὰ ἐντελῶς ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ. Ἀπ’ τὴ μιά
Μέ βάση ὅλ’ αὐτά (καθοδήγηση στὸ ἐξωτερικό, δουλικὴ ὑποταγὴ Α
στὸ ΚΚΣΕ, ἄκριτη καὶ χωρὶς ἀνεξαρτησία στάση μπρὸς στὴν ’
βλέπουμε πώς ἐπιτυχημένα δημιουργήθηκε ἡ ΕΔΑ σάν χῶρος
κατ’ ἀρχὴν συσπειρώσεως ὅλων τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων τοῦ
ἐφαρμογή τοῦ σοσιαλισμοῦ στὶς σοσιαλιστικές χῶρες) καὶ σέ
συνδυασμὸ μέ τὴν ἣττα καὶτὰ λάθη γιὰ τὸ Μακεδονικό, ἡ ἀντίπαλη
τόπου. Στὴ συνέχεια συγκροτεῖται σέ κόμμα αὐτοτελὲς
προπαγάνδα γιγάντωσε τὴν ἀντεπίθεσή της, στηρίζοντάς την στὸν
ὑποκαθιστώντας ούσιαστικά τὸ ΚΚ, ποὺ ἦταν παράνομο, κι
ἀντικομμουνισμὸ Kai στὴν κατηγορία περί
ὑπερφαλαγγίζοντας σὲ μεγάλο βαθμὸ τὰ νομικά ἐμπόδια ποὺ
ξενοκινήτου κινήματος.
ἀπαγόρευαν τὴ νόμιμη δράση τοῦ κομμουν·στικοῦ κινήματος
στὴν Ἑλλάδα. Ἀπὸ τήν ἄλλη ὅμως ἐπιδεικνύει πλήρη ἀδυναμία
Ἐκεῖνο ποὺ ea μποροῦσε νά ’χε γίνει καὶ ποὺ ἀρκετά συζητήθηκε
κι ἀνικανότητα νὰ προχωρήσει ὁλοκληρωμένα Kai σέ βάθος τὴν
μετά, στα χρόνια τῆς δικτατορίας (ἰδιαίτερα στίς φυλακές Kai τά
ἀνανεωτικὴ προσαρμογὴ, πετυχαίνοντας τὴν ἓνταξή της στὸ
στρατόπεδα ἀπ’ ὅσο ξέρω), ἦταν ἡ ἐπίσημη αὐτοδιάλυση τοῦ
’ἐθνικό πλαίσιο σάν μιά γνήσια δημοκρατική, ἐθνικὴ καὶ προοδευτικὴ ΚΚΕ στὸ ἐξωτερικό, μέ τήν παράλληλη διακήρυξη ὅτι ἡ ΕΔΑ
δύναμη ποὺ ἐπιδιώκει τὴ δημοκρατικὴ ἀνάπλαση τοῦ τόπου κι ἕνα
ἀναγνωρίζεται σὰν τὸ μόνο κόμμα τῆς Ἀριστερᾶς. Ταυτόχρονα,
σοσιαλισμό δημοκρατικό, προσαρμοσμένο στίς ἐλληνικές συνθῆκες,
ἡ ΕΔΑ, κάνοντας «μιά βαθιὰ τομὴ στὴν ἱστορία τοῦ
ἀνεξάρτητο Kai διαφορετικὸ ἀπ’ τὸ σοβιετικό μοντέλο.
κομμουνιστικοῦ κινήματος στὴ χώρα μας μὲ ἀνοικτὴ τὴν καταδίκη
τῶν ἐγκληματικῶν λαθῶν τοῦ παρελθόντος, ea διακήρυσσε V
‘H εὐκαιρία αὐτή δόθηκε τὸ 1956. Τότε τὸ 2οὸ συνέδριο τοῦ ΚΚΣΕ
τὴν προσήλωσή της στὶς δημοκρατικές ἀρχές καὶ στίς εἰρηνικὲς .
κυριολεκτικὰ ἄνοιξε μιά νέα περίοδο στὸ διεθνὲς κομμουνιστικὸ
‘ δημοκρατικές Kai κοινοβουλευτικές διαδικασίες» ἐπεξεργαζόμενη
κίνημα μὲ τὴν ἀνοιχτή κριτική κι αύτοκριτικὴ στάση του μπρὸς
στὸ φαινόμενο τῆς στρέβλωσης τοῦ σοσιαλισμοῦ. Τελικά ἡ
Kai προβάλλοντας «ἕνα πρότυπο πολυκομματικοῦ κοινοβουλευτικοῦ
στρέβλωση αὐτὴ - ἐσφαλμένα βαφτίστηκε «σταλινισμός»,
σοσιαλιστικοῦ συστήματος, ἀποροίπτοντας θαρραλέα τὸ σοβιετικὸ
«προσωπολατρεία», «παραβιάσεις ἀρχῶν καὶ τῆς σοσιαλιστικῆς
πρότυπο». Ἡ σκέψη αὐτὴ ποὺ τὴν παρέθεσα σὲ εἰσαγωγικά,
νομιμότητας», γιατὶ έτσι περιορίστηκε λαθεμένα, ἀφόρητα κι
πρωτοδιατυπώθηκε ἀνώνυμα στὸ περιοδικὸ ’74 τοῦ Μανώλη Γ λέζου i
ἐπικίνδυνα τὸ πεδίο τῆς κριτικῆς Kai τῆς ἐξυγίανσης, μιάς Kai
(τεῦχος 9, Νοεμβρίου 1974, σ, 27) μέ τίτλο «Εὐκαιρίες ποὺ χάθηκαν ’
ξεκινούσαμε μὲ δοσμένη τὴν ὀρθότητα καὶ πληρότητα τῶν ἀρχῶν
γιά τὸ ἀριστερὸ κίνημα».
Kai τοῦ πλαισίου λειτουργίας τοῦ κόμματος Kai τῆς κρατικῆςέξουσίας
Τελικά κάτι τέτοιο δέν ἓγινε Kai κρατήθηκε ένα ὑβριδικὸ
στὶς σοσιαλιστικὲς χῶρες καὶ μιὰς Kai ἀποδίδαμε ὅλα τὰ κακὰ σέ
σύστημα ποὺ ἐπέβαλε ἓνα ἀνώμαλο καθεστώς. Ἐνῶ 1'1 ΕΔΑ ἦταν
ἓναν ἀποδιοπομπαῑο τράγο, ἀφήνοντας ἄθικτο τὸ ἷδιο τὸ σύστημα
ὁ ἐκφραστής, στὴν πράξη καὶ στὴ ζωή, τοῦ κομμουνιστικοῠ
καὶ rig ἀρχὲς τοῦ δημοκρατικοῦ συγκεντρωτισμοῦ.
κινήματος στήν Ἐλλάδα, ἡ καθοδήγησή της τηλεπιβαλλόταν ἀπὸ ,
Τὸν ἷδιο χρόνο, σὰν συνέπεια τοῦ 20οῦ συνεδρίου Kai τῶν ἀλλαγῶν τὸ ἐξωτερικὸ κατὰ διαφανῆ τρόπο μέσω ἐνὸς κλιμακίου τῆς Κ.Ε., _
ποὺ προκάλεσε, ἐπιχειρεῖται μιά βαθιὰ τομή κι ἀλλαγὴ στὸ ΚΚΕ.
μυστικὰ ἐκλεγμένου, Αὐτὸ ἀκριβῶς συνιστᾶ τὴν ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟΤΗΤΑ τ
Ἐν τούτοις ὁ τρόπος ποὺ ἓγινε, σάν ἀποτέλεσμα κυριολεκτικά ξένης ὡς πρὸς τὴν προσαρμογὴ στὶς νέες συνθῆκες Kai τὴν ἀνανέωση ποὺ ς
ἐπέμβασης, ΚΑΘΟΡΙΣΕ ὄχι μονάχα τὸν περιορισμένο χαρακτήρα
ἀνέφερα πιὸ πρίν. . ιζ
τῆς ἀλλαγῆς ἀλλά καὶ τὰ πλαίσιά της, καθὼς Kai 11‘1 μελλοντικὴ
"Ag δοῦμε τώρα τηλεγραφικὰ δυὸ ἅλλες θεμελιακές διαφοροποιήσεις.Υ '1’
πορεία τοῦ ἀριστεροῦ κινήματος.
Στὴ δεκαετία τοῦ 50 διαμορφώνονται πραγματικὰ βαθιὲς ἀλλαγὲς . · ;
Οἱ ἴδιοι ἅνθρωποι ποὺ εὐθύνονταν γιὰ τὴν πορεία τοῦ ἀριστεροῦ .
στήν ἐλληνικὴ οἰκονομία καὶ κοινωνία, ἀλλαγές ποὺ ἐκαναν ἐμφανῆ U
κινήματος στὴν Ἐλλάδα μεῖναν στή θέση τους. Kai 10 πιὸ
τὰ στοιχεῖα τους στὴ δεκαετία τοῦ 60. Γιὰ πρώτη φορὰ ἐχουμε ἕνα Ξ
βασικὸ εἶναι πώς ἡ ἡγεσία παρέμεινε ἐξω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα,
τέτοιο βιοτικὸ ἐπίπεδο. Γιὰ πρώτη φορὰ βλέπουμε τὸν Ἕλληνα 1
καθορίζοντας μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο δυό πράγματα z 1) Τὴν μὴ ἀνανέωση
v’ ἀλλάξει κυριολεκτικά τρόπο ζωῆς Kai νά γεύεται τοὺς καρποὺς ~ fv
κι ἀναπροσαρμογὴ τοῦ κινήματος orig νέες συνθῆκες,
μιᾶς κοινωνίας ὑπὸ ἀνάπτυξιν, καταναλωτικῆς καὶ σχετικῆς ἀφθονίας,
λαβαίνοντας ὑπ’ ὄψει τρεῖς βασικοὺς παράγοντες : α) τὸν
Ὅλα αὐτὰ διαμορφώνουν νέες στρωματογραφικές ἁνακατατάξεις
ἐμφύλιο Kai τὸν ἀντικομμουνισμὸ, β) rig νέες οἰκονομικές· Kai
μὲ βάση τίς εἰσοδηματικὲς ἀλλαγές Kai τὴ βελτίωση τοῦ βιοτικοῦ’
κοινωνικὲς συνθῆκες 1101‘) διαμορφώθηκαν στήν Ἑλλάδα Kai στὴν
ἐπιπέδου. Kai oi άλλαγὲς αὐτές στὸν ὑλικὸ τρόπο ζωῆς, στὸ
Εὐρώπη στή δεκαετία τοῦ 50, γ) τοὺς νέους ἀνθρώπους Kai τὴν
κοινωνικὸ εἶναι, σιγά σιγά κι ἀνεπαίσθητα συνεπιφέρουν ἀλλαγὲ
ἀναγκαιότητα μιᾶς ἀναστελέχωσης μὲ «ἐπαΐοντες», μέ τὴν ἔννοια
τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης μορφῆς, μικρές ἢ μεγάλες, στὴν κοινωνικ
ὅτι τὸ κίνημα δὲν εἶναι δυνατὸν στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 2006 αἰῶνα
συνείδηση τῶν στρωμάτων αὐτῶν. Οὐσιαστικά βρισκόμαστε τ
νὰ καθοδηγεῖται ἀπὸ ἐμπειρικοὺς ἣ ἁπλοϊκοὺς ἀνθρώπους μὲ MONO
σὲ μιὰ περίοδο τέτοιων ἀνακατατάξεων, κι αὐτὸ ἀκριβῶς ἀπ
κριτὴριο τήν ἀγωνιστικότητα. 2) Τὴν μή ἀποδέσμευση τοῦ
καθοριστικὸ λόγο γιὰ τήν ἀναγκαιότητα ἐπιστημονικῆς κ
ἀριστεροῦ κινήματος ἀπὸ τὸ ΚΚΣΕ Kai τὴν ἀποκατάσταση σχέσεων
σὲ βάθος μελέτης κι ἀνάλυσης τῆς ΝΕΑΣ ἐλληνικῆς , r -Ç
ἰσοτιμίας, τόσο μέ αὐτὸ ὅσο Kai μ’ ὅλα τὰ κόμματα. Αὐτὸ ἐνισχύθηκε πραγματικότητας ἀπὸ τὸ προοδευτικό ἀριστερὸ κίνημα, ὥστεηνὰ
σημαντικὰ κι ἀπ’ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἡγεσία κι ἓνας μεγάλος
ἀναπροσαρμοστεῖ καὶ νὰ παῐξει ἐπιτυχῶς τὸν ἱστορικόττου ‘3:
ἀριθμὸς κομμουνιστῶν βρίσκονταν orig σοσιαλιστικὲς χῶρες
ρόλο, Προσωπικὰ πιστεύω πὼς βρισκὸμαστε σὲ μιὰ φάση προίξ
καὶ κυρίως στὴ Σοβιετική Ἐνωση. Ἐτσι ἀπὸ ἄλλο δρόμο
μικροαστικοποιήσεως μεγάλων τμημάτων τοῦ ἐλληνικοῦ π
ὁδηγούμαστε Kai πάλι στήν ἐδραίωση τῆς παλιᾱς καθοδήγησης
μέ παράλληλη προλεταριοποίηση ἀγροτικοῢ στοιχείου.,’
στὸ πόστο της. Παράλληλα ἡ δογματική Kai τυφλὴ ἐμμονὴ στὴν
· ἕνα τμῆμα τῶν ἐργατῶνμας στὸ ἐξωτερικό, ἐπιστρέφοντας
ἄκριτη Kai ἐξωπραγματικὴ ἐξύμνηση Kai ὑπεράσπιση κάθε τί.
Ἑλλάδα, γυρίζει μέ τάσεις μικροαστικὲς. Γίνονται μικ διό
· ἢ ἓμποροι,ἢ ἀγοράζουν ἀκίνητα. Κι ὅλ’ αὐτὰ μέ, ὰ ά Ἰ
ποὺ γίνεται στήν ΕΣΣΔ Kai 01ig σοσιαλιστικές χῶρες καθὼς
Kai ἡ μή κριτικὴ στὰση μπρὸς στὰ λάθη, rig ἀνεπάρκειες καὶ rig
τοῦ «πλούτου» ποὺ ἀποκτῆσαν στὰ ξένα Kai τῆς,
διαστρεβλώσεις, ὁδήγησε 0‘ ἓναν ρόλο ΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΟΥ.
.Τέλος, μιᾰ, μεγάλη ἀλλαγὴ ποὺ συντελεῖται)

12

,ΛΕΝΤΑΚΗΣ

ANAP.AENTAKHZ. ÿ:
κλίμα. Οἱ διαφορὲς Kai τά τεχνητὰ τείχη τοῦ ’ἀντικομμουνισμοῦ
κατερρευσαν 6‘ Eva πνεῦμα ἐθνικῆς ὁμοψυχίας ποὺ καθορίζονταν
ἀπ’ τὸν κοινὸ ἐχθρό κι ἀπ’ τὴν κοινὴ μοίρα τῶν διωξεων Kai τῆς
καταπιεσης.
Τελικά ὴ πτὼση τῆς δικτατορίας ἦρθε κάπως ἀναπάντεχα «μέσω
Κύπρου». Θὰ πρέπει νά σημειωσω εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πὼς τὴ Χούντα
δέν τὴν ἀνέτρεψε τελικά Eva λαῖκό κίνημα Kai ξεσήκωμα. Τὸ
λεω αὐτὸ γιατὶ ἔχει τεράστια σημασία. Δόθηκε μιά λύση συμβιβασμοῦ.
Παρ’ ὅλο ὅμως ποὺ ἡ ἐξουσία ἦταν δοτή, αὐτὸ δέν σημαίνει πὼς
ἡ Κυβέρνηση δέν ἔχει περιθωρια, μαζὶ με τὴ συμπαρασταση τοῦ
λαοῦ Kai τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, νά προχωρήσει ἀποφασιστικά
πρὸς τὴν ἑδραίωση τῆς δημοκρατίας, Tô κύριο χαρακτηριστικὸ
τῆς νέας κατάστασης ποὺ διαμορφὼθηκε εἶναι ἀφ’ ἑνὸς ἠ δημιουργία
ἑνὸς νέου δημοκρατικοῦ πλαισίου τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς
ζωῆς με βάση δυτικοευρωπαῖκά πρότυπα, πλαισίου ποὺ ἐγκαινιάζει
κυριολεκτικὰ μιά νεα φάση στὴν πολιτικὴ ἱστορία τῆς χώρας

σχετίζεται μὲ τὶς διεθνεῑς ἁνακατατάξεις καί τήν αὕξηση τῆς
ἐπιρροῆς τῆς «Εὐρώπης» καί τῆς αἰσθητά ἐνεργότερης «συμμετοχῆς»
της στὴ διαμόρφωση τῶν πολιτικῶν πραγμάτων, ἰδιαίτερα στὸ χῶρο
τῆς γηραιᾶς ἠπείρου.
Αὐτοὶ οἱ τρεῖς λόγοι (ἡ ἐνεργὸς παρουσία τῆς ἀριστερᾶς στὸν
ὲλληνικὸ πολιτικό χῶρο Kai μετά τὴν ἣττα της τὸ 49, οἱ
οἰκονομικὲς Kai κοινωνικὲς ἀλλαγὲς στὴν Ἐλλάδα καὶ τὴν-Εὐρώπη,
ἡ ἀλλαγὴ τοῦ διεθνοῦς συσχετισμοῦ δυνάμεων, μὲ αὺξημένο τὸ
ρόλο τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ δυτικοευρωπαϊκοῦ κεφαλαίου)
καθορίζουν τὴν ἀναγκαιότητα νέας πολιτικῆς στὴν Ἑλλάδα,
Αὐτὴ ἀκριβῶς ὴ ἀναγκαιότητα, μὲ βάση Kai rig διαφοροποιήσεις
ποὺ συντελοῦνται στὰ κομμουνιστικὰ κινήματα ὃιεθνῶς, Kai κυρίως
στὸ χῶρο τῆς Δ. Εὐρώπης καθὼς Kai ὡρισμένων σοσιαλιστικῶν
κρατῶν, ἐπιβάλλει τὴν σὲ βάθος Kai πλάτος ΑΝΑΝΕΩΣΗ καί
τὸν ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ τῆς Ἑλληνικῆς Μαρξιστικῆς _
Αριστερᾶς.
“Ag ἐπανέλθουμε στὸ ζήτημα τῶν εὐθυνῶν Kai τῶν λαθῶν τῆς
Ἀριστερᾱς πέρα ἀπὸ τὴ μὴ ἀναπροσαρμογή της κι ἂς δοῦμε
πῶς πορεύτηκε με τὸ ύβριδικὸ σχῆμα ΕΔΑ - ΚΚΕ. Ἀμέσως μὲ τὴν
ἄνοδο στὴν ἐξουσία τοῦ Παπανδρέου, ἡ Ἀριστερά, χαράσσοντας
νέα πολιτικὴ με βάση τὴ νεα κατάσταση, δέν βάζει σάν κεντρικὸ
Kai πρῶτο στόχο τὴ στήριξη Kai στερέωση τοῦ Παπανδρέου στὴν
ἐξουσία, τὴ στήριξη Kai διεύρυνση τῆς δημοκρατίας, ἀλλὰ τὸ
προχὼρημα πρὸς μιὰ ἐξουσία τῆς κεντροαριστερᾱς. Σὲ σχέση μὲ
αὺτό, προωθεῖ Kai προβάλλει τὸ αἴτημα τῆς νομιμοποίησης τοῦ Κ.Κ.
' Παράλληλα οἱ στόχοι ποὺ προωθεῖ ἀποτελοῦν Eva κράμα σύγχυσης

” βραχυπρόθεσμων καὶ μακροπρὸθεσμων στόχων. Στὸχων-

ἀμέσων αἰτημάτων καὶ στὸχων ποὺ προϋποθέτουν τὸ σοσῑαλισμό.
,η Τὸ ἅνοιγμα ἑνὸς χωρὶς προηγούμενο διεκδικητικοῦ κινήματος ποὺ
ὄχι μόνο κλόνιζε τὸν Παπανδρέου ἀλλ’ Kai κλυδώνιζε Kai

μὲ τὴ νομιμοποίηση τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος Kai τὸ θάψιμο
τοῦ βρυκόλακα τοῦ ἐμφυλίου πολέμου ποὺ δηλητηρίαζε
ὁλόκληρη τὴν πολιτική, κοινωνικὴ Kai πνευματικὴ ζωὴ τῆς
’χώρας κι ἀφ’ ἑτερου ἡ ὕπαρξη ἐνὸς ὅυαδισμοῦ ὅσον ἀφορᾶ
τὴν ἐξουσία. Ἕνα μέρος τὸ κρατᾶ ἡ Κυβέρνηση, κι Eva ἄλλο, τὸ
πιὸ άποφασιστικό, δὲν ἐλέγχεται ἀπὸ αὐτήν. Kai φυσικά τό
πρόβλημα εἶναι πῶς ea περάσει ὅλος ὁ ἔλεγχος στα χέρια της,
Κραυγαλέα ἀπόδειξη γιά τήν προηγούμενη διαπίστωση εἶναι ἡ
ΥΕΝΕΔ, που ἀποτελεῖ κράτος ὲν κράτει. Ἀρνήθηκε ν’ ἀφήσει τοὺς
πολιτικοὺς ήγέτες νά μιλήσουν ἀπ’ τοὺς σταθμούς της στὶς
ἐκλογές,δὲν μετέδωσε καθόλου τὸ μνημόσυνο τοῦ Πολυτεχνείου
κ.λπ. Ἠ ἀλλαγὴ στὴν Ἑλλάδα ἦταν Ev‘a εἶδος πολιτικῆς σάουνας.
Καὶ καυτὸ Kai -κρύο μαζί. Kai αἰσιοδοξία με rig μεγάλες ἀλλαγὲς
ποὺ σημειῶθηκαν (τοὺς λόγους τοὺς ἀνέφερα στὸ τεῦχος No 5
τοῦ ANTI) ἀλλὰ καί σκεπτικισμὸς ἐξαιτίας τοῦ ὑπαρκτοῦ
κινδύνου μιᾶς ὑποτροπῆς. Αὐτὴ ἡ «δυαδικὴ» Kai ἀντιφατικὴ
κατάσταση κυριάρχησε στίς ἐκλογές. Ἐτσι ἐξηγεῖται ἡ μεγάλη
νίκη τοῦ κ. Καραμανλῆ.
Τὸ κυρίαρχο αἴτημα τοῦ λαοῦ ἀποδείχτηκε πῶς’ἠταν ἡ γαλήνη,
ἡ ὁμαλότητα κι ἡ σταθεροποίηση τῆς κατάστασης. Δὲν ἦταν
ἡ νκοινωνικὴ ἀλλαγὴ (κι ἀπὸ μιάν ἅποψη αὐτὸ ἦταν ἡ ἀλλαγή),
Ἀντίθετα, ἡ ἀλλαγὴ ποὺ πρόβαλαν τ’ ἄλλα κόμματα στὸ βάθος
φόβιζε, γιατί εγκυμονοῦσε ἁστάθεια καὶ συνακόλουθα κινδύνους
υποτροπης.
Δὲν ea κάνω ἐκτεταμένη ἀνάλυση τῆς ἐκλογικῆς μάχης. Νομίζω
πὼς τὸ ἄρθρο τοῦ Σπύρου Λιναρδάτου στὸ ὑπ’ ἀρ. 7 τοῦ ANTI
εἶναι τὸ πιὸ ὁλοκληρωμένο ἀπ’ ὅσα διάβασα, μὲ καλύπτει καὶ τὸ
ἀσπάζομαι. Θά ’θελα νά δώσω μερικά συμπεράσματα ποὺ φωτίζουν « ”
κι ἀπὸ ἅλλες ὀπτικὲς γωνίες τὸ πρόβλημα ποὺ ἁφορᾱ τὸ παρὸν καὶ
τὸ μέλλον. Κι αὐτὸ εἶναι Kai τὸ ζητούμενο.
1. Τὸ ἑκλογικὸ ἀποτέλεσμα καθορίστηκε ἀπ’ τὸν τρόπο ποὺ
ἓγινε ἡ ἀλλαγὴ Kl εἶναι σὲ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ μὲ τὸ πῶς
έπεσε ἡ Χούντα. _
2. Ὁ Καραμανλῆς ἀποτελοῦσε στήν κοινὴ συνείδηση-τὴν ἰσχυρὴ
ἐκείνη προσωπῑκὸτητα ποὺ ἐγγυὸταν τὴν ἀλλαγὴ κι ἀπέτρεπε
τὸν κίνδυνο ἐπανόδου τῶν τάνκς. Σημειωνω πῶς ἡ προεκλογῑκὴ
ἐκστρατεία του ἦταν ἄκρως μελετημένη κι ἐπιτυχής Kai
κατάφερε νά προωθήσει ἓπωφελῶς αὐτὴν τὴν ἰδέα, ποὺ ἐνισχύθηκε
παράλληλα ἀπ’ rig ἀρνητικὲς κι ἀντιφατικὲς ἐνέργειες τῆς _
προπαγάνδας τῶν ἄλλων κομμάτων. Σημειώνω ἀκόμα πῶς στη
φάση αὐτή, ἡ διάσπαση τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων
σφραγίστηκε ἐπιπλέον Kai μὲ τὴν ἀπουσία μιᾶς ἠγετικῆς
φυσιογνωμίας, μὲ καταξιωμένο κύρος Kai ἀκτινοβολία
πανελλήνια. Κῑ αὐτὸ μὲ τή σειρά του ἓπαιξε Evav ρὸλο. ‘
3. Ὁπωσδήποτε τὸ ἀποτέλεσμα δὲν ἀποτελεῖ τὴν πραγματικὴ
καταγραφὴ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων. Τὸ 55,4% τῆς Νέας
Δημοκρατίας δὲν εἶναι σὲ καμιὰ περίπτωση σταθεροὶ
ψηφοφόροι. Ψήφισαν μιὰ δοσμένη 4στιγμή, κάτω ἀπὸ ὁρισμένες
συνθῆκες Kai γιά ὁρισμένους λόγους. Kai δὲν εἶναι μόνον
αὐτὸ ποὺ κὰνει τελικὰ τὴν πλειοψηφία τοῦ κ. Καραμανλῆ
πλειοψηφία ἀσταθῆ, πρᾶγμα ποὺ ἀπὸ πρώτη ματιὰ φαντάζει
παράδοξο. Εἶναι καί τὸ ὅτι ἡ ὲκλεγμένη παράταξή του δὲν εἶναι
ὁμοιογενής καί μπορεῖ ἀπὸ τὼρα κανείς νὰ διακρίνει δύο τάσεις.
4Μιά ποὺ ἀκολουθεῖ τὸ ἐξευρωπαϊσμένο πρόγραμμα τοῦ ἡγέτη τῆς
παρατάξεως, Kai μιὰν ἄλλη ποὺ εἶναι δεμένη μὲ τὸ παρελθόν, με τὸ
παλιὸ πρόσωπο τῆς ΕΡΕ κι ἔχει δεσμοὺς καί μὲ ἀντιδραστικοὺς
_ Kai ὅχι ἁπλῶς συντηρητικοὺς κύκλους. Ἐπιπλέον oi συνθῆκες
εῖναι δύσκολες. Τὸ πολιτειακὸ ἐγκυμονεῖ διάσπαση ποὺ ὃσο κι
ἂν καλυφθεῖ δὲν ea πὰψει νά ,ὑπάρχει Kai στὸ μέλλον ’μὲ πιὸ

τρομοκρατοῦσε τὸ ἀστικὸ καθεστώς, ὁδηγοῦσε τὸν Παπανδρέου σὲ
’ μιὰ στάση ὅπου ὺπερίσχυε ἡ ταξική του συνείδηση Evavri
‘ËÎ τοῦ κομματικοῦ του συμφέροντος. Καὶ μετὰ τὸ Ἰουλιανὸ βασιλικὸ
’ἢ ,πραξικόπημα ὣς τὴν 21η Ἀπριλίου ἡ πολιτική τῆς Ἀριστερᾶς
χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἓλλειψη ρεαλισμοῦ Kai σωστῆς διάγνωσης
-τῶν κινδύνων ποὺ ἀνοίγονται γιά τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα.
" Συνέχιζε τὴν ἀνειρήνευτη πολιτικὴ ἀνατροπῆς τῶν ἀποστατῶν,
4ἑνῶ παράλληλα μὲ τὴ στάση καί rig ὲνέργειές της ἀπέκλειε κάθε
-Ξάπόπειρα πολιτικοῦ συμβιβασμοῦ ποὺ θὰ ἐπεδίωκε μιὰν
,ἑκτὸνωση Kai τὴν ἀποτροπή τῆς δικτατορίας. Σ’ αὐτή της τὴ στάση
ζένισχύονταν, ἢ μᾶλλον ὠθοῦνταν, ἀπὸ τὴν ἁδιάλλακτη στάση
" ῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ τὴν ἀκραία καὶ προωθημένη
νθηματολογία του. Μὲ τὸ φόβο μήπως τῆς πάρει δυνάμεις, ἀφοῦ
ησιμοποιοῦμε τὴ δική της συνθηματολογία κι ἀφοῦ ὕψώνε rig
"et; τῆς ἀδιάλλακτης πάλης, ’ἓπεφτε οὐσιαστικὰ σ’ ἓναν
ωνισμὸ πλειοδοσίας ἀκαίρων καὶ“’ἀώρων συνθημάτων. Ἡ
αση ούσιαστιιὲὰεῖχε ἓρθει σὲ ἀδιέξοδο. Τότε ῆρθε ἡ
...ᾳτφρίω , ·
’Ἔρόπος ποὺ ἓγινε-(ἐνάντια σὲ κυβέρνηση -τῆς δεξιᾶς καὶ
,γγίζοντας τὸ παλατιῖ σφράγισε εὐθὺς ἐξάρχῆς ὅλη της
“’ ὴν πτώσὴ της. Αὐτὰτό «προπάτορικό ’της
’ἁκολούθησε ὣς τρ τέλος Kai στάθηκε τὸ πρῶτο,-“
. ἑπιθετικὲς διαθέσεις ποὺ θὰ τίς καλλιεργὴσει τὸ ἀποτέλεσμα.
μοι ἀθος τὴς. Ἀπομονωθηκε ἀπὸ
“ ” ς’ Kai τὸ λαὸ Ki äuawa _. Τὸ ὁποιοδήποτε ἀποτέλεσμα. Î‘Aç σημειώσουμε πὼςοῐ κύκλοι
ἀλλ’λα ὴδίωξη ὄλ ν ’ τῆς, ἀνωμαλίας εἶναι παρόντες, ἁνασυ ἀσσονται Kai παρῳδοκοῢν

mm κατάλληλῃ εὐκᾳιρίᾳνᾱπᾱροι) ἱσω τὴ βεβήκῃςξ Kt
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-ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-

αὐτὸ που σημειώνω ὲδῶ ἔχει ἅμεση σχέση με τὴ «δυαδικά
ἀντιφατικὴ» κατάσταση ποὺ ἀνέφερα πιὸ πάνω. Ὑπῆρχε
προεκλογικά, ὑφίσταται καί μετεκλογικά,
4. Πρὶν ἀπ’ τίς ἐκλογὲς εἷδαμε πὼς ὑπῆρξε γενικά μιὰ στροφὴ
τοῦ συνόλου τοῦ πολιτικοῦ κόσμου πρὸς τ’ ἀριστερά. Ἀκόμα Kai
ἡ «Νέα Δημοκρατία» μποροῦμε να ποῦμε πὼς εἶναι ἡ Ἀριστερὰ
τῆς ΕΡΕ ἀπὸ πλευρᾶς προγράμματος, θέσεων, μεθοδολογίας,
ἀκόμα Kai τίτλου. “Ag δοῦμε τίς ἅλλες δυνάμεις. Αὐτὸ ποὺ
παρατηροῦμε ἀπὸ πρώτη ,ματιὰ εἶναι πὼς σήμερα στήν Ἑλλάδα,
στὸ πολιτικό παιχνίδι ξαναμοιράζονται τὰ χαρτιά. Γιὰ πρώτη φορὰ
κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους στὸ προσκήνιο σοσιαλιστικές Kai
σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις, σὰν ἀποτέλεσμα τῆς διεθνοῦς
ἀκτινοβολίας τῶν σοσιαλιστικῶν ἰδεῶν, τῆς ριζοσπαστικοποιήσεως
ἑλληνικῶν δυνάμεων Kai στρωμάτων, τοῦ νέου πολιτικοῦ
κλίματος, ἀλλὰ Kai τῶν νέων οἰκονομικο-κοινωνικῶν συνθηκῶν
ποὺ διαμόρφωσαν κατὰ τὴ γνώμη μου τὸ ὑλικὸ βάθρο ἀπὸ πλευρᾶς
λαϊκῆς βάσεως γιὰ τὴ δημιουργία τῆς σοσιαλδημοκρατίας στὴν ·
Ἑλλάδα. ‘H Ἔνωση Κέντρου εἶναι ἁκὸμα πολιτικὰ ἀμορφοποίητη
μέ πιθανὴ τὴ μετατόπισή της πρὸς ἕνα πρόγραμμα σοσιαλδη μοκρατικὸ
καί τὴν τελικὴ μετατροπή της σέ σοσιαλδημοκρατικὸ κόμμα,
Τὸ ΠΑΣΟΚ ἀποτελεῖ Eva ἐντελῶς καινοῦργιο παράγοντα. Εἶναι
ένα σοσιαλιστικὸ κόμμα ποὺ διαφέρει σαφῶς ἀπὸ τὰ σοσιαλιστικὰ
κόμματα τῆς Εὐρώπης μέ τὴν ’ἓννοια ὅτι εἶναι πιὸ ριζοσπαστικὸ καὶ
πιὸ σοσιαλιστικό. Ὅσον ἀφορᾱ τὴν Ἀριστερὰ έχουμεῑ τὸ ΚΚ A
Ἐσωτερικοῦ, τὸ ΚΚ Ἑξωτερικοῦ, ἀνεξάρτητες προσωπικότητες,
τήν ΕΔΑ, ὁμάδες ἀδεσμεὺτων, ἀριστερίστικες Kai κινεζόφιλες
τάσεις καὶ όμὰδες. Μπροστὰ σ’ ὅλες αὐτές τίς ἀλλαγές ποὺ
σημειώθηκαν, εὐνόητο εἶναι πώς τίθεται Eva πρωταρχικὸ
αἴτημα. Ὁ ἐκσυγχρονισμὸς κι ἡ ἀνανέωση τῆς Μαρξιστικῆς
Ἀριστερᾶς. Τὸ KK έσωτερικοῦ ἔδειξε ὅτι γενικὰ ἀποτελεῖ μιὰν
ἀνανεωτικὴ δυναμη ἀλλὰ μέ πολλές ἀναστολές Kai μὲ ἀρκετὴ
ἀτολμία, ἰδίως τίς καίριες στιγμὲς τῆς ἀναμέτρησής του μέ τὸ
δογματικὸ κι ἐξαρτημένο ἀπ’ τὸ KKZE/KK τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἀπὸ τὴ γέννησή του μέχρι Kai τὶς ἐκλογές αὐτὸ ἔδειξε. A
Πρόσφατο Kai τελευταῖο παράδειγμα ἡ Ἑνωμένη Ἀριστερά, ποὺ
ἀποτέλεσε τελικὰ λάθος, πλῆγμα γιὰ τὴν ἀνανέωση, ἐνῶ
παράλληλα πρόσφερε σανίδα σωτηρίας στὸ KK ἐξ. Ἤδη οἱ ἐκλογές
θέτουν ἐπιτακτικά ἐπί τάπητος τὸ ζήτημα τῆς ἀνανέωσης.

ΑΠΟΤΗΝ ΑΝΑκοιΝΩΣΗ TOY KENTPIKOY OPFANOY TOY
EHANAZTATIKOY KOMMOYNIZTIKOY KINHMATOZ
EAAAAAE (EKKE) EXETIKA ME T’AHOTEAEEMATA τΩΝ
κοΙΝοΒογΛΕΥΤΙΚΩΝ EKAomN (25 τοῦ Νοεμβρη 1974)
Οἱ ἐκλογές τῆς 17 τοῦ Νοέμβρη που προκήρυξαν οἱ ίμπεριαλιστές
κι ἡ ἀστική τάξη, ἀποσκοποῦσαν σέ δύο βασικους στόχους : a) Na
ἐπικυρώσουν Kai μέσα ἀπὸ τὴ «λαῑκὴ ἑτυμηγορία» τὸν συμβιβασμὸ
ἀνάμεσα στὶς ἀντιμαχόμενες μερίδες τῆς ἀστικῆς τάξης -ποὺ εἶχε
κιόλας έκφραστεῖ μέσα ἀπὸ τὸν σχηματισμὸ τῆς κυβέρνησης «ἐθνικῆς ἑνότητας» κάτω ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Καραμανλῆ -γιὰ τὴ στα*
θεροποίηση τοῦ συστήματος μέ μια ἰσχυρὴ «λαοπρόβλητη» κυβέρνηση. β) Νά ἀνακόψουν τὴν ἀγωνιστικὴ πορεία τοῦ λαϊκοῦ κινήματος καὶ νὰ ἀποπροσανατολίσουν τοὺς στόχους του, νὰ καπηλευτεῖ
ἡ ἀστική τάξη τοὺς ἀγῶνες Kai τὶς θυσίες τοῦ λαοῦ, Γιάὺτὸ τὸ
στόχο έγινε προσπάθεια ν’ ἀποτραπεῖ πρὶν τίς έκλογές κάθε λαϊκὴ
κινητοποίηση. Γιάῦτὸ προσπάθησε ἡ ἀστικὴ τάξη να έπιβάλει
τὸ ἀντιδραστικὸ ΝΛ. 59/74, γιὰ να στερήσει ἀπὸ τοὺς
κομμουνιστές τὴ δυνατότητα νόμιμης έκφρασης, ὸργὰνωσης Kai
πάλης, για να κρατήσει τὴν ἐργατικὴ ταξη ἀκέφαλη, ἀνοργάνωτη
καὶ πολιτικὰ εὐνουχισμένη, νὰ τὴν ἀποτρέψει Va ὸργανωθεῖ στὴ
βάση τῆς ἰδεολογίας της Kai νὰ παλέψει έπικεφαλῆς τοῦ
λαοῦ γιά δημοκρατικές Kai συνδικαλιστικές έλευθερίες, γιά
ἐθνικὴ Kai κοινωνικὴ ἀπελευθέρωση, Γιὰ νὰ έμποδίσει ἡ ἀστική
τάξη μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ ρεβιζιονισμοῦ τὴν ἀνασυγκρότηση
τοῦ ἐπαναστατικοῦ, τοῦ μαρξιστικοῦ - λενινιστικοῦ ΚΚΙΞ.

Μέ τὸ ἀποτέλεσμα (τῶν έκλογῶν) καταφέρνει ὁ ίμπεριαλισμὸς κι
ἡ ἀστικὴ τάξη νά ἐπικυρωθοῦν στὴν ἐξουσία ὲκεῑνες οἱ πολιτικές
δυνάμεις στὶς ὁποῖες έναπόθεσαν-σὰν τὸν καλυτερο ἐγγυητὴ
τῶν συμφερόντων τους-τὴ στήριξη τοῦ συστήματος τῆς
ἰμπεριαλιστικῆς ἐξάρτησης στὴν Ἑλλάδα ὕστερα ἀπὸ τὴν
κατάρρευση τῆς ἀμερικανόδουλης φασιστικῆς χοόντας.
Τὸ ἔδαφος γιὰ Va περάσει ἡ διακυβερνηση τῆς χώρας κάτω ἀπὸ τὴν
ἀδιαμφισβήτητη ἠγεσία τοῦ Καραμανλῆ, εἶχε προετοιμαστεῖ
στὴ διάρκεια ’τῆς φασιστικῆς διχτατορίας ἀπὸ ὅλες τίς
«ἀντιδιχτατορικὲς» δυνάμεις τῆς ἀστικῆς τάξης Kai τοῦ
ρεβιζιονισμοῦ. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ έντατικοποιήθηκε στὴν
περίοδο τοῦ χουντοδημοψηφίσματος τοῦ Ἴουλη ’73 Kai μετὰ ἀπὸ
αὐτήν. Στὴ διὰρκεια τῆς κυβέρνησης «έθνικῆς ένότητας» ἀπὸ τὸν
Ἰοὺλη τοῦ ’74 συνεχίστηκε ἀνοιχτὰ ἣ καλυμμένα ἡ ἴδια
ὑποστήριξη στὸν Καραμανλῆ, ἡ καλλιέργεια τοῦ κλίματος
πολιτικῆς τρομοκρατίας πρὸς τὸ λαὸ μέ τὴν ἀπειλὴ «Καραμανλῆς

5. Σημειώνω πὼς σήμερα ὑπάρχει ἕνα ἰσχυρὸ καί ριζοσπαστικὸ
νεολαιίστικο κίνημα, βασικὰ σπουδαστικό, μὲ ἀρκετές ὅμως
ἀδυναμίες πολιτικοῦ προσανατολισμοῦ, ποὺ καμιὰ πολιτικὴ
δόναμη, δέν μπορεῖ νὰ τ’ ἀγνοήσει Kai ποὺ μπορεῖ νὰ παίζει κάτω
ἀπὸ ὁρισμένες συνθῆκες καί προϋποθέσεις καθοριστικὸ ρόλο στή
διαμόρφωση τῶν πολιτικῶν μας πραγμάτων, εἶτε θετικὸ (ἐφ’ ὅσον
κινηθεῖ μ’ ὡριμότητα στὸ πλευρὸ τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων)
. ἢ τὰ τὰνκς» Kai ἡ συνεχὴς προώθηση τοῦ Καραμανλῆ σὰν
εἴτε ἀρνητικό μέ ἀπροσμέτρητες συνέπειες (ἐφ’ ὅσον κινηθεῖ
«έθνῑκοῦ ἡγέτη» καί «ἐγγυητὴ τῆς σταθερότητας».
ἐξτρεμιστικά,’ἄκαιρα, ἢ πέσει σέ παγίδες, πράγμα ποὺ δυστυχῶς
“φοβᾶμαι σὰν πιὸ πιθανὸ ἀπὸ τὰ μέχρι τώρα σημάδια). 7
Ὅμως οί λαῖκὲς μάζες ποὺ ψήφισαν Καραμανλῆ δέν ψήφισαν
6. Οἱ ἀδέσμευτοι τῆς Μαρξιστικῆς Ἀριστερᾶς ἀρχίζουν νά
φασισμό. Ὀ Καραμανλῆς ἀπόσπασέ τὴν ψῆφο τοῦ λαοῦ μέ τὴν
διαμορφώνονται Kai μποροῦν νὰ παίξουν σπουδαῖο καί
δημαγωγία γιά τὴν ἓξοδο τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὴ στρατιωτικὴ
ἀποφασιστικὸ ρόλο γιὰ μιά ἀνανεωμένη κι ἐκσυγχρονισμένη
συμμαχία τοῦ ΝΑΤΟ, στέλνοντας πέντε γνωστοὺς φασίστες γιὰ “
Ἀριστερά, ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸ ΚΚ ἐσωτερικοῦ, τὴν ΕΔΑ καί
λίγο στὴ Τζιά, μέ τὴν ὑπόσχεση γιά ἀποφασιστικοποίηση Kai
ἀνεξάρτητες προσωπικότητες. ‘H ἀνανέωση κι ὁ ἐκσυγχρονισμὸς
σταθερότητα. Ὁ κόσμος δέν ἐψήφισε τὸν Καραμανλῆ τῆς
τῆς Ἀριστερᾶς περνάει ἔξω, πέρα, κι ἰδεολογικὰ ἐνὰντια στὸ
μαὺρης 8ετίας ἀλλὰ τὸν Καραμανλῆ μέ τὴ μάσκα τοῦ δημοκράτη,
ΚΚέξωτερικοῦ ποὺ σὰν τὴ γυναῖκα τοῦ Λὼτ ἔμεινε νά κοιτάζει πρὸς
μ’ αὐτὴ τὴ μάσκα ποὺ ἐκεῖνος ἔβαλε ἀναγκαστικὰ μετὰ τὴ χρεωκοπία
τά πίσω, μέ τὴ δημιουργία ἑνὸς ENIAIOY ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
τοῦ ἀντικομμουνισμοῦ Kai τῆς φασιστικῆς ίδεολογίας. Καὶ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ἱκανοῦ νὰ παίζει τὸν
τελικὰ ψήφισε Καραμανλῆ μεγάλο κομμάτι τοῦ λαοῦ, ὅχι γιατὶ
ἱστορικό του ρόλο. Νὰ φέρει τήν ἀληθινὴ δημοκρατία στὸν τόπο
εἶναι πολιτικὰ ἁνώριμο οὔτε γιατὶ ἐναποθὲτει στὴν ἀστικὴ τάξη
ποῦ γεννήθηκε, τὴν προκοπὴ Kai τὸ Σοσιαλισμό. μ’, -— ’κ
τὴν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων του. Ἀλλὰ γιατί, ένῶ στὰ μάτια,
του ὁ Καραμανλῆς ἀποτελεῖ μέσα στὰ πλαίσια τοῦ συστήματος
ἐγγόηση γιὰ πολιτικὴ σταθερότητα, κανένα ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα
ἀστικὰ ἣ ρεβιζιονιστικὰ κόμματα δέν ἀποτελεῖ έναλλακτικὴ Man:
~ Κανένα ἀπ’ αὐτὰ δέν τοῦ ἀνοίγει προοπτικὴ πέρα ἀπὸ τὸ σύστημα
g τῆς ἐκμετάλλευσης Kai τῆς καταπίεσης. ” ,

EKKE

”Επικύρωση
τῆς ἐξουσίας
τοῦ
ἰμπεριαλισμού

εἰιᾶτὲὸέόιὶἦ ἓτῶἁῆ 'r'aiv‘ ἐτὸὲςὸέτῶν ὲὸίίιὲέντρὸἕὲὲ ὶιὶῆᾦὸὸξ ἑὲ ἑςᾷίὲὰἦ -_
μέ τὰ τελευταῖα ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα, πρὶν 10 χρόνια, δείχνεῑ

καὶτῆς (xth ’
τάξης· ·

ΕΚΚΕ
πόσο δὲν εἶναι σέ Θὲση σήμερα αὐτὸ τὸ ἀστικὸ κόμμα νὰ ἐπηρεάσε,

σὰν «δημοκρατικότερη» ἐναλλακτικὴ λύση τίς λαϊκὲς μάζες καί

γι’ αὐτὸ δέν μπορεῖ σήμερα ν’ ἀποτελέσει ἐγγυητή τῶν συμφερόντων
τοῦ ῖμπεριαλισμοῦ καί τῆς ἀστικῆς τάξης. ’
Τὸ ΠΑΣΟΚ ἀπόδειξε σ’ αὐτή τὴν ἐκλογική ἀναμετρηση τὴν
ἀποτυχία του ν’ ἀποτελέσει τήν ἐφεδρικὴ λὺση τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ
κι ἓτσι, ἐνῶ σήμερα σαν κόμμα τῆς ἀστικῆς τὰξης δέν μπορεῖ Va
ἐγγυηθεῖ σταθερότητα, ἀπὸ τὴν ἄλλη δέν καταφερνει μὲ τίς
δημαγωγίες του νά σπάσει τὴ δυσπιστία τῶν πλατιῶν λαῖκῶν,

ΚΩΣΤΑΣ Μ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ
ἀσυμβίβαστης πάλης ἐνάντια στὸν φασισμό, τὸν ἰμπεριαλισμὸ
καὶ τὴν ξενὸδουλη ἀστική τάξη.

Ὀσο κι ἂν οἱ ἀστικὲς κι οἱ ρεβιζιονιστικές δυνάμεις προσπαθοῦν
νὰ παρουσιάσουν τὶς λαϊκὲς μάζες σὰν συντηρητικές, ἑρμηνεύοντας
τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα μέ τὸ δικό τους τρόπο, 1:0 γεγονὸς ὅτι
oi λαϊκὲς μάζες ἀτενίζουν πρὸς τὰ ἀριστερὰ εἶναι ἀδιαμφισβήτητο.
Ἡ τάση αὐτὴ κι ἡ ἀγωνιστικότητα τοῦ λαοῦ θὰ ’ἐκφράζεται ὅλο
καί περισσότερο Kai μὲ ὅλο καὶ μεγαλότερη ἀγωνιστικὴ
συνείδηση, ὅσο ὁ Καραμανλῆς κι οἱ ὑποστηριχτὲς του ea
. μαζῶν.
ξεσκεπὰζονται, ὅσο Où. ἀθετοῦν τίς ὑποσχέσεις τους ξεπουλὼντας
τὴν Κόπρο, συμβιβαζόμενοι με τοὺς ἀμερικὰνους, συμβιβαζόμενοι
T0 χαμηλότατο ποσοστὸ ψήφων ποὺ πῆρε ὁ ἐκλογικὸς
μὲ τοὺς φασίστες τῆς Χούντας, ρίχνοντας τὰ βάρη τῆς οἰκονομικῆς
συνασπισμὸς τῆς Ἑνωμὲνης Ἀριστερᾶς-κι αὐτὸ παρ’ ὅλη
κρίσης στὶς πλάτες τοῦ ἐργαζόμενου λαοῦ. Θὰ ἐκφράζεται
τὴν τάση τῶν πλατιῶν λαϊκῶν μαζῶν στὴ διάρκεια τῆς Ἱετίας πρὸς ἀκόμα πιὸ συνειδητὰ Kai ἀγωνιστικὰ παίρνοντας Kai ὁργανωτική
τ’ ἀριστερά μὲ τὴν κατάχτηση ἀντιφασιστικῆς ἀντιιμπεριαλιστικῆς μορφή, ὅσο οἱ ἐπαναστατικὲς δυνάμεις, οἱ δυνάμεις τῶν
συνείδησης ἀπὸ τὴ μερια τους καὶ μὲ πόθο γιὰ τὸ σοσιαλισμὸκομμουνιστῶν θά συνεχίζουν μὲ συνέπεια τὸν ἀγῶνα πάνω στὸ
δηλὼνει σὲ πόσο μεγὰλο βαθμό ἡ ἐργατικὴ τάξη κι ὁ ἐργαζόμενος
δρόμο ποὺ χάραξαν, δείχνοντας-ἐνάντια στή θεληση τῶν
λαὸς δὲν ἀναγνῶρισαν αὐτὸ τὸ σχῆμα, ποὺ κατασκευάστηκε μέ
ριβιζιονιστῶν Kai κὰθε λογῆς ὀπορτουνιστῶνῌτὴν
μιὰ σαθρή συγκόλληση ἀπὸ τὰ πάνω, οὔτε σὰν ἑνωμένο οὔτε
προοπτικὴ τοῦ ἀγῶνα γιὰ ΝἈΝΟΙΞΕΙ O ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΛΑΟ,
σὰν ἀριστερό. Οὔτε στήν ΕΑ οὔτε στὶς 2 ρεβιζιονιστικές ὁμάδες
γιὰ νά μπεῖ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΣ Η ΕΡΓΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Γ ΙΑ
τοῦ ψευτό «K»KE, 1100 κύρια τὴν ἀποτελοῦσαν, ἀναγνώρισαν ἡ . ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΗ
ἐργατικὴ τὰξη κι ὁ λαὸς ἐκεῖνο τὸν φορὲα ποὺ ἀνοίγει τὸν δρόμο
ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ.
στὸ λαὸ για μιά προοπτικὴ πέρα ἀπὸ τὴ δημοκρατία τοῦ
Ὁ ἀγῶνας ποὺ ἓδωσε τὸ ΕΚΚΕ στήν προεκλογικὴ περίοδο γιά νά
ἰμπεριαλισμοῦ καὶ τῆς ἀστικῆς τάξης.
σπάσουν τὰ φράγματα ποὺ βάζει '0 ἱμπεριαλισμὸς καί ἡ ἀστική :
τὰξη στὸ λαό μας, ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴν κατὰργηση τοῦ ἀντιδραστικοῦ
T0 EKKE, παρὰ τὶς μεγάλες δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει Kai τίς
NA. 59 /74, αὐτὸς ὁ ἀγῶνας ποὺ ἀγκάλιασε πλατιὰ-λαῖκὰ
μικρὲς ἀκόμη δυνάμεις του, δὲν δίστασε νὰ πάρει μέρος στήν
στρωματα, ὂχι μόνο δέν τελειωσε ἀλλὰ μόλις ἔχει ἀρχίσει. Ἡ
ἐκλογικὴ μάχη βάζοντας ὑποψηφιότητα στῆν Α’ Kai B’ ἐκλογικὴ
συμμετοχὴ τοῦ ΕΚΚΕ στὸν πολιτικὸ ἀγῶνα τῶν ἐκλογῶν ἀποτὲλεσε
περιφέρεια τῆς Ἀθήνας καὶ στὴν Α’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης,
, σημαντικὸ βῆμα μὲσα στὴν πορεία γιά τὴν ἀνασυγκρὸτηση τοῦ _
χωρὶς Kai ἐνὰντια στὴ δήλωση ποὺ ἀπαιτεῖ τὸ ἀντιδραστικὸ
ἐπαναστατικοῦ, τοῦ μαρξιστικοῦ λενινιστικοῦ ΚΚΕ. Τὸ ΕΚΚΕ,
NA. 59/74. T0 EKKE πάλεψε Kai παλεύει για τὴν κατόιχτηση
ποὺ ἀπὸ τὴν πρὼτη στιγμή τῆς ἴδρυσής του ἔχει μπεῖ στήν ·
τοῦ δικαιώματος τῆς νόμιμης ἐκφρασης, ὀργάνωσης Kai πάλης
ὑπηρεσία αὐτοῦ τοῦ κεντρικοῦ καθήκοντος τῶν κομμουνιστῶν
τῆς ἐργατικῆς τάξης Kai τῶν κομμουνιστῶν, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση
σἀὺτή τὴ φάση, τοῦ καθήκοντος τῆς ἁνασυγκρότησης αὐτοῦ
καὶ διεὺρυνση τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων ὅλου τοῦ ἐργαζόμενου
τοῦ κόμματος καθοδηγητῆ στὸν ἀγῶνα κι ἐγγυητῆ τῆς
λαοῦ. ‘H ἀστική τάξη στὴν προσπάθειὰ της νὰ διατηρήσει ἕνα
κατὰχτησης Kai τῆς σταθεροποίησης τῆς νίκης πάνω στοὺς
δημοκρατικὸ προσωπεῖο ἀναγκάστηκε νά δεχτεῑ τὴ συμμετοχὴ
ἐχθροὺς τοῦ λαοῦ, θὰ συνεχίσει μὲ ἀκόμα μεγαλύτερη συνεπεια
τοῦ ΕΚΚΕ στὶς ἐκλογὲς. T6 γεγονὸς αὐτὸ ποὺ κλόνισε τήν ἰσχὺ
τὴν πορεία πρὸς τὸν κεντρικὸ στόχο, μέσα στὸν ἀγῶνα.
τοῦ ἀπαράδεχτου Ν.Δ. 59 /74, εἶναι μιὰ ταχτικὴ ὑποχώρηση τῆς
ἀστικῆς τὰξης Kai νίκη γιὰ 10 λαῖκό κίνημα καὶ τοὺς
κομμουνιστὲς. Ταυτόχρονα εἶναι νίκη τῆς ἐπαναστατικῆς
γραμμῆς πὰνω στὴ γραμμή τοῦ ρεφορμισμοῦ, τοῦ ρεβιζιονισμοῦ
Kai τοῦ κάθε λογῆς ὀπορτουνισμοῢ, νίκη γιατὶ δείχνει ξεκὰθαρα
‘O Κώστας Μ. Σοφούλης γεννήθηκε στὴ
πὼς δὲν εἶναι ὁ δρόμος τῆς συνθηκολόγησης καὶ τῆς φυγομαχίας
Σάμο τὸ 7937. Σπούδασε (πὸ Τμῆμα Ποἀλλὰ ὁ δρόμος τῆς ἀγωνιστικῆς διεκδίκησης Kai πάλης αὐτὸς ποὺ
λιτικῶν καὶ Οἰκονομικῶν Ἐπιστημών τοῦ

Κ.Μ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ

ὁδηγεῖ στῆν κατάχτηση ἀκόμη καὶτῶν πιὸ στοιχειωδῶν

δημοκρατικῶν δικαιωμάτων γιὰ τὴν ἐργατιά Kai ὅλο τὸν ἐργαζόμενο
2ξ’(όοέκλογικὸ ἀποτέλεσμα γιά τὸ ΕΚΚΕ, οἱ 1053 ψῆφοι ποὺ μέχρι
τὼρα ἀνακοινώθηκαν ἀπὸ τὸν T0110, ὅσο κι ἂν φαίνεται μικρὸ

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἀρχιοε μεταπτυχιακὲς σπομδὲς οτὴν Ὀξφρρδη,

. σὲ σχέση μὲ τὴν ἀπήχηση ποὺ βρῆκε ἡ γραμμή τοῦ ΕΚΚΕ, εἶναι
νικὸς συνεργότης τοῦ Σπουδαστηρίου
στήν πραγματικότητα σημαντικό, κι ἀποτελεῖ μιὰ νίκη. Γιατὶ
Πολεοδομίας τοῦ E.I7.I7. Ἔχει δημοσιεύoi ψῆφοι ποὺ συγκεντρωσε τὸ ΕΚΚΕ δέν μποροῢν νὰ μετρηθοῢν
OE! πολλὲς μάἑῑες καὶ ἄρθρα σέ«περιὅπως μετριοῦνται οἱ ψῆφοι τῶν ἄλλων κομμάτων; Εἶναι oi ψῆφοι
οδικὰ καὶ ἐπιθεωρήσεις, ὰσχολήθηκε εὶἐκείνων ποὺ ὁχι μόνο ἀναγνώρισαν τὴν ὀρθότητα τῆς γραμμῆς
6ικότερα μὲ τὴν διάδοοη τῆς οἰκονομικῆς
τοῦ ΕΚΚΕ γιὰ τὶς ἐκλογὲς, ἀλλὰ ἐκείνων ποὺ εἶδαν στὴ γραμμὴ
ὲπιστημολογίας στῆ χώρα μσς, μεταῗὸῗῗῧὲτὸιῧ κ’ἒῗῖο Ἥῗῗῧέῗὲἳᾜῖῗρθίῇ
αὐτὴ τὴν ἐπαναστατική προοπτικὴ γιὰ τὸ λαῖκό μας κίνημα, ποὺ
στῐς 22 Ὀκτωβρίσυ 7967 καὶ 0111011107101ταυτίστηκαν σὲ μεγὰλο βαθμὸ μὲ αὐτήν, ποὺ δίνοντας τήν ψῆφο
κίστηκε τὸν Αὑγουστο τοι) 1971.
τους ἐκαναν ταυτόχρονα μιὰ συγκεκριμένη ,ἐπαναστατικῂ πράξη,
Γιὰ τοὺς «ψηφολὸγους», οἱ ἐκλογὲς τοῦ Νοὲμβρη, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ
καὶ μάλιστα κάτω ἀπὸ ἀντίξοες συνθῆκες, δίνοντας μάχη στὰ
Δημοψήφισμα θὰ μποροῦσαν ν’ ἀποτελὲσουν θεῖο δῶρο -κάτι
r ἐκλογικὰ τμήματα γιὰ νὰ τοὺς δοθεῖ τὸ ψηφοδέλτιο τοῦ ΕΚΚΕ.
σὰν σπάνιο βιολογικὸ εἶδος ποὺ πὲφτει ἀναπάντεχα στὰ χέρια ἑνὸς
’ - “Η συμμετοχὴ τοῦ ΕΚΚΕ στὶς ἐκλογὲς μέ τὴ συγκεκριμένη
φυσιοδίφη; ’Ὀλα δείχνουν ὅτι οἱ δύο αὐτοὶ σταθμοὶ τῆς πολιτικῆς
γραμμὴ ποὺ χάραξε γιὰ τὸ κίνημα καί κάτω ἀπὸ τίς δοσμένες
μας ζωῆς ἔχουν τόσο ξεκάθαρο ὑπόβαθρο καὶ τόσο συγκεκριμένη
’ συνθῆκες, 1’ ἀποτελέσματα τῆς πλατῑᾱς ἀγκιτάτσιας καὶ
ἔννοια, ὥστε νὰ ὃικαιούμαστε νὰ τοὺς θεωρήσουμε «κλασικὸ
; προπαγάνδας, τὰ ἴδια τὰ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα συνθετουν τὸν
πρότυπο» διαμόρφωσης πολιτικῶν ἀποφάσεων ἀπὸ τὸ ἐκλογικὸ
περιεχόμενο τῆς νίκης γιὰ τὸ ΕΚΚΕ, μιᾶς νίκης ποὺ εἶναι
σῶμα. Τέτοια ξεκάθαρα πρότυπα πολὺ σπάνια ἐμφανίζονται στὴν
ταυτόχρονα Kai νίκη μτῆς ἐπαναστατικῆς γραμμῆς, νίκη ποὺ ἡ
ἱστορία καὶ γιὰ τοῦτο θ’ ἀποτελέσει θανάσιμη καὶ ἀσυγχώρητη
μασία της· μετριέται μὲ τὴν προοπτικὴ ποὺ ἀνοίγεται γιὰ 10
παράλειῴη γιὰ ὅσους ἔχουν τὴ δυνατότητα ν’ ἀναλύσουν, ἂν. ἅφηναν
μμουνιστικὸ Kai τὸ λαϊκόμας κίνημα;
τὴν εὐκαιρία νὰ περάσει ἀνεκμετάλλευτη. Καὶ υσικά, πέρα ἀπὸ τοὺς
τΓιατὶ ἓγινε πλατιὰ γνωστὸ ,στὸ λαὸ πῶς ὑπάρχουν καί
ρᾲναπτὺσσονταῑ οἱ δυνάμεις ἐκεῖνες ποὺδίνουν στὸ λαϊκὸ κίνημα «ψηφολόγους» (τὴ νέα ἐξωτικὴ εἰδικότητα που γεννήθηκε ἀπὸ
κάποια ἀμερικάνικη διασταύρωση ἑφαρμοσμὲνης κοινωνιολογίας
’,τήνῑνέπαναστατικὴ προοπτικὴ Kai ποὺ μποροῢν νὰ, δείξουν τὸ
καὶ
θεωρητικῆς
πολιτικῆς),
ἐκεῖνοι
ποὺ
φέρουν
τὴν
οὐσιαστικότερη
55ρρμο Kai νὰ καθοδηγήσουν τὴν ἐργατικὴ τάξη καὶ ὅλο τὸ λαὸ
εὐθύνη
γιὰ
τὴν
πλήρη
ἑκμετάλλευση
τῆς
εὐκαιρίας
ποὺ
τοὺς
δίνεται
ἀγῶνα γιὰ τὴν ,ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία Kai τὸ σοσιαλισμό, γιὰ
γιὰ μιὰ σαφῆ ἀνάλυση τοῦ πολιτικοῦ προσκηνίου, εἶναι ἀσφαλῶς
οἱ ἠγεσίες τῶν κομμάτων, ὅσων θεωροῦν τοὺς ἑαυτούς ,τους ~ οκὲἷῗιῗκε, ιῖικὸμηἶ πιὸ ξεκάθαρα πὼς ὕπάρχουν ,οἱ
m
προοδευτικὴ
πρωτοπορία.
Σὲ
παλιότερες
ἐποχές,
ὅταν
ἡ
γνησιότητα
π ίρ ,ση- τοῦ, λαοῦ γὺρω ἀπὸ τὴν πιὸ
τῶν προθέσεων συμβάδιζε μὲ γνησιότητα διαδικασιῶν μέσα στὰ
'1 1:?11135111111” τὴ
’ · προοδευτικὰ κινήματα, me; ἀναμέτρηση ἕκλεινε μὲ κριτική,
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— Διάψευση τῶν προβλέψεων καὶ
προβλὲψεις γιὰ τὸ μέλλον σὲ ἐργα“\στηριακὸ ἑπῐπεδο...
τους πουλώντας στὴν κοινωνία ((όρθολογισμὸυ-τῶν ἐπιστημόνων
λ,χ. -εἴναι νὰ σηκωθοῦν καὶ νὰ ποῦν τὰ. σύκα-σύκα. Αὐτὸ δὲν
τὸ κάναμε στὴ διάρκεια τῆς δικτατορίας παρά μονάχα στὰ
((κλειστὰ σεμινάρια τῶν φυλακῶν». ’Ὀταν ἥμασταν ἔξω, μᾶς

συνέθλιβε ἡ ἀνάγκη τοῦ ἀκτιβισμοῦ μὲ τὸ φόβο μήπως
ξεχαστεῖ πὼς ὑπάρχουμε. Πέρασαν έτσι ὀχτὼ χρόνια καὶ ἡ μάῖα τῆς, ’
τάξης μας δέν σκέφτηκε κὰν ὅτι μπορεῖ μὲν νὰ εἶναι δύσκολος
ὁ συνδυασμὸς τοῦ ἀκτιβισμοῦ μὲ τὴ νηφάλια ἀνάλυση καὶ καθοδήγηση
ἀλλὰ δὲν εἶναι οὔτε ὑπεράνθρωπός οὔτε ἀκατόρθωτος. Καὶ στὸ
κάτω-κάτω, ποιὸς ἄλλος μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ ρόλος ἑνὸς ἐπιστήμονα
μέσα σ’ ἕνα κίνημα ποὺ ὁραματίζεται μιὰ ἀέναα ἐξελισσόμενη
καὶ ἑξανθρωπιζόμενη κοινωνίας Τί μᾶς δικαιολογεῖ τώρα ἂν
ἐπαναλάβουμε τὸ ’ίδιο σφάλμα;
Σκοπός, τώρα, εἶναι ν’ ἀνοίξει ἡ συζήτηση, ὥστε στὴν πράξη πάνω
νὰ δείξουμε πόσο ζυγιάζουν οἱ δυνατότητες, οἱ προθέσεις καὶ οἱ
διαθέσεις μας. Καὶ ἠ συζήτηση ἀνάμεσα σὲ ἀνθρώπους ποὺ
χρησιμοποιοῢν στὴν καθημερινή τους ζωὴ τὴν ἐπιστημονικὴ

αὐτοκριτικὴ καὶ ἀποφάσεις ποὺ έδειχναν κατὰ τὸ δυνατὸ ξεκάθαρα
ὅτι ἡ πείρα μετουσιωνόταν σὲ ὀργανωμένο μάθημα. Βέβαια,
τέτοιες περιπτώσεις ὑπῆρξαν σπάνιες σ’ αὐτὴ τὴ χώρα, ἀλλὰ
μέθοδο, ἀνοίγει πάντα μὲ δυὸ προεισαγωγικὲς ἐνέργειεςῑ Τὴ
τουλάχιστο δὲν ἕλλειπαν ἐντελῶς. Σήμερα, γιὰ νά μὴ
συστηματικὴ τοποθέτηση τοῦ προβλήματος ποὺ θὰ συζητηθεῖ
αὐταπατόμαστε, οὔτε στὸν μακρινὸ ὁρίζοντα δὲν φαίνεται μιὰ τέτοια
καὶ, τὴν περιγραφὴ τῆς συγκεκριμένης μεθόδου ποὺ Οὰ ἐφαρμοστεῖ
πιθανότητα ποὺ θὰ δικαίωνε ἐκείνους ποὺ πίστεψαν πρὸς στιγμὴ
γιὰ τὴν ἀνάλυσή του. Δὲν ὠφελοῦν οἱ γενικότητες. Κάνουν ζημιὰ _
σὲ μιὰ προϊούσα ὡρίμανση τὸν πολιτικῶν ἐκπροσωπήσεων τῶν
οἰ προϊδεασμένες ἀπόψεις, οἱ δογματισμοί, οἱ συζητήσεις στὸ κενό. À
σύγχρονων προοδευτικῶν ἰδεολογικῶν ρευμάτων.
‘H συζήτηση προχωρεῖ καὶ ὠφελεῖ ὅταν ξεκινάει ἀπὸ ἕνα ξεκάθαρα ί
Ἡ ἀπαισιόδοξη αὐτὴ διαπίστωση προκύπτει ἀπὸ ἕνα ξεκάθαρο
διατυπωμένο πρόβλημα.
φαινόμενοῑ Μέχρι τὴν ὕστατη στιγμὴ τῆς προεκλογικῆς
Κάθε πρόβλημα ἔχει δυὸ σκέλη; Τὰ δεδομένα καὶ τὰ ἐρωτήματα.
καμπάνιας, τὰ ἡγετικὰ στρώματα τῶν τριῶν ἀντιπολιτευτικῶν
Εἶναι ἀπόλυτα ἐπιβεβλημένο v’ ἀρχίσουμε ἀπ’ αὐτὰ τὰ στοιχειώδη
σχηματισμῶν-ΕΚ. - Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ καὶ E.A. —— ἕκαναν ἐπίσημα
προδικαστικὰ θέματα, κι ἂς μὴν αὐτοπατόμαστε πιστεύοντας
καὶ ἀνεπίσημα προβλέψεις γιὰ τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα. “Av δὲν
ὅτι σιωπηρὰ ὅλοι συμφωνοῢμε γιὰ τὸ ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημα.
δεχτοῦμε ὅτι ἕπαιζαν τὴν «κολοκυθιά», αὐτὸ σημαίνει ἁπλοελληνιστί,
Ἀλλά κι ἂν συμφωνοῦμε, τότε να τὸ ἀποδείξουμε.
ὅτι ἐκφράζανε τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς ἑκτίμησής τους γιὰ τὸ
’Έτσι ὅπως τίθεται γενικὰ τὸ θέμα, ποιὰ εἶναι τὰ δεδομένα τοῦ
μέλλον, έκαναν μιὰ πρόβλεῴη ποὺ ἀσφαλῶς βασίζονταν σὲ κάποια
προβλήματος Πολὺ χονδρικά, ὅλα τὰ δεδομένα τοῦ προβλήματος
θεωρία, ἔστω κι ἂν ἡ θεωρία τους δὲν ἧταν τίποτα περισσότερο
ποὺ προτείνουμε νὰ κουβεντιαστεῖ χωροῦν κάτω ἀπὸ δύο πλατιοὺς
ἀπὸ μιὰ ἁλυσίδα «ὑποθέσεων». Τὰ, ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν
τίτλουςῖ (α) Ἐκλογικὲς ἑπιδιώξεις καὶ ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα.
διάῲευσαν τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν προβλέῴεων αὐτῶν.
Μιὰ ἀνάλυση τῶν ἑκλογικῶν ἐπιδιώξεων κάθε κόμματος θὰ
Κανείς ὅμωςέ- σχεδὸν κανεὶς — δὲν ἔδειξε ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι
ἀποκαλύψει ἀσφαλῶς τὴν οὐσία τῶν στρατηγικῶν στόχων καὶ
ἀντιλήφθηκε τί σημαίνει στὴν οὐσία αὐτὴ διάῲευση τῶν ((ἠγετικῶν
τακτικῶν μέσων ποὺ κρύβονταν κάτω ἀπὸ τὶς φραστικὲς
προβλέῲεων». Δὲν χριάζεται σοφία γιὰ νὰ θεωρήσουμε αὐτονόητο
ὑπερβολὲς καὶ ἐπιπολαιότητες τοῦ προεκλογικοῢ τους ἀγώνα. Ἡ
ἐκεῖνο ποὺ ξέρει ἀκόμη καὶ ἕνας πρωτάρης ἑρευνητήςῑ ”Οτι
ἀνάλυση, πάλι, τοῦ ἐκλογικοῦ ἀποτελέσματος θὰ φέρει στὴν
δηλαδή, ἡ διάῴευση μιᾶς πρόβλεῴης σημαίνει, εἴτε (α) ὅτι ή
ἐπιφάνεια δυὸ πολύτιμα στοιχεῖαῖ Τὸν τρόπο ποὺ ἀνταποκρίθηκαν
θεωρία ὅπου εἶχε θεμελιωθεῖ εἶναι λαθεμένη, εἶτε ὅτι ἡ
οἱ διάφορες ὁμάδες τοῦ ἐκλογικοῢ σώματος στὶς προεκλογικὲς
συγκεκριμένη ἐφαρμογὴ τῆς θεωρίας ὑπῆρξε ἀνεπαρκὴς-π,χ. δὲν
θέσεις τῶν κομμάτων, ἀλλὰ καὶ τὴν πραγματικὴ διάρθρωση
ἐκτιμήθηκε σωστά ἡ έγκυρότητα τῶν δεδομένων ποὺ προαπαιτοῢσε
προτύπων καὶ συμπεριφορᾶς τοῦ ἐκλογικοῢ σώματος, ποὺ
ἠ πρόβλεψη —, εἶτε (γ) καὶ τὰ δυόί Μὲ λίγα λόγια, γιὰ νά γυρίσουμε
ἀσφαλῶς δὲν συμπίπτει ἀπαραίτητα μὲ τὸ εἴδωλο ποὺ εἶχαν
στὸ συγκεκριμένο θέμα μας, ἔχει ἀποδειχτεῖ ὅτι τὰ ἠγετικὰ στρώματα
σχηματίσει τὰ κόμματα κατὰ τὴν κατάστρωση τῆς προεκλογικῆς
τῶν ἀντιπολιτευτικῶν σχηματισμῶν ἔδρασαν καὶ καθοδήγησαν τὸν
καμπάνιας τους. Ἀπὸ μιὰ τέτοια, λοιπόν, ἀποτύπωση καὶ
πολιτικὸ ἀγώνα στέκοντας πάνω σὲ κραυγαλέα λαθεμένη βάση.
ὂργάνωση τῶν δεδομένων μπορεῖ στὴ συνέχεια νά προκόψει
Αὐτό, δέ, ἰσχύει περισσότερο γιὰ τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὴν ΕΚ-ΝΔ.
ἕνα συστηματικὸ σχῆμα ἀνάλυσης, ἀπαραίτητο γιὰ ν’ ἀφομοιώσουμ
Στὸ χῶρο τῆς ΕΑ οἱ προβλέῲεις ἀποδείχτηκαν ρεαλιστικότερες
τὴν πείρα.
καὶ ἑπομένως τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ
Ἀλλά, βέβαια, μιὰ τέτοια ἀναλυτικὴ δουλειὰ δὲν μπορεῖ νὰῖγίνει
· οὔτε ἀπὸ ἐρασιτέχνες, οὔτε μέσα ἀπὸ τὶς περιορισμένες στῆλες τοῦ
περισσότερο ὡς προϊὸν ἀντικειμενικῶν περιορισμῶν παρὰ ὡς
περιοδικοῦ. ’Έχουν ἄραγε τὰ κόμματα τῆς παρατάξεώς μας τὶς
ἀποτυχία τακτικῆς.
Πολλοὶ περιμέναμε ὅτι τὴν ἐπαύριο τῶν ἐκλογῶν θ’ ἄρχιζε μιά φάση
δυνατότητες καὶ τὸ θάρρος ν’ ἀποδυθοῦν σὲ μιὰ τέτοια συστηματικὴὲτέ
δημιουργικῆς κριτικῆς καὶ αὐτοκριτικῆς-δηλ. οὐσιαστικῆς
ἀξιοποίηση τῆς πρόσφατης ἐμπειρίας τους; Κι ἂν ὅχι ποιοὶ ἄλλ
ἀνάλυσης —- ποὺ θὰ ἐπιβεβαίωνε τὴν κρυφή μας ἐλπίδα ὅτι τὰ
μποροῦν νὰ. καλύψουν τὸ κενό;
προοδευτικὰ πολιτικά μας σχήματα θητεύουν στὸν ἑφαρμοσμένο
Μιὰ δεύτερη ὁμάδα δεδομένων, συναφῶν μὲ τὸ πρόβλημά μας, Υ,
ὀρθολογισμὸ καὶ δὲν παίζουν ἁπλῶς στὸ ταμπλὼ τῶν συναισθηματικῶν, ἀλλά ποὺ προσφέρεται ἴσως γιὰ μιὰ ἀκόμη πιὸ ἐποικοδομητικ -ῗξ
τυφλῶν, ὑποσυνείδητων παρορμήσεων ποὺ εἶναι φυσικὸ νὰ
ἀνάλυση, εἷναι ἐκείνη ποὺ γενικὰ ἀναφέραμε στὸ πρῶτο μέρος
φουντώνουν μέσα σὲ μιὰ κοινωνία ἀλλοτριωμένων προσωπικοτήτων
τῶν σκέψεών μας αὐτῶν; Εἶναι οἱ ((προβλέῲεις» καὶ τ’ άπότελέσμ
καὶ καταπιεσμένων ῴυχισμῶν. Αὐτὸ δὲν ἔγινε’ καὶ τώρα μᾶς
Εἶναι σαφὲς ὅτι οἱ ((εὐνοϊκὲς» προβλέῲεις ἰσοδυναμοῦν μὲ ’
χλευάζει κάποιος παραδοξολόγος ποὺ ίσχυρίζονταν ἀπὸ παλιὰ
πρὸς τὸ ἐφαρμοζόμενο στρατηγικὰ καὶ τακτικὸ σχέδιο.
ὅτι ἡ χώρα δέν χρειάζεται πολιτικοὺς ἀλλὰ μόνο μερικὲς καραβιὲς
ἡ διάψευσή τους ἰσοδυναμεῖ μὲ ἀπόδειξη ὅτι τὸ σχέδ
έμπειρων ψυχαναλυτῶνί
ὑπῆρξε λαθεμένο, Τοῦτο εἶναι θεώρημα ποὺ ὁπωσδήποτε
Ἀλλά ἡ ἱστορία δὲν σταματάει έδῶ. ’Όταν μένουμε προσκολλημένοι
αὐταπόδεικτο σὲ ὅσους χειρίζονται μὲ στοιχειώδη ἔστω 1' ’“
στὴν κριτικὴ τῶν τρίτων-έδῶ τῶν πολιτικῶν ἠγεσιῶν τοῦ χώρου
τὴν κοινὴ λογική, Κανονικά, λοιπόν, πάνω στὰ δεδομ _ A μ
ὅπου κινούμαστε ἱδεολογικὰ καὶ κοσμοθεωριακὰ-μεμψιμοιροῦμε,
((διαψευσμένων εὐνοϊκῶν προβλέψεων» θδι ἔπρεπε νὰ.
γκρινιάζουμε. Στὸν ἀγώνα ὅμως τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ κουτσαθεῖ ὁ πρῶτος,
μιὰ ἀνάλυση ποὺ ἀσφαλῶς πολλὰ θὰ μᾶς δίδασκε
ἀρχίζει πραγματικὴ εὐθόνη τοῦ δεύτερου. Καὶ στὴν περίπτωσή
“ Κι ὅμως, δὲν φαίνεται ὅτι τὰ κόμματα τῆς χαμέέ
ἔχουν ἀρχίσει ν’ ἀντιμετωπίζουν κὰν τὴ σκ π
μας, ὅταν τὰ ἦγετικὰ πολιτικὰ στρώματα τῶν παρατάξεων μας
πέφτουν σὲ λᾴκκο, δουλειά μας δὲν εἶναι νὰ τρίβουμε τὰ χέρια
δουλειᾶς. Ἀντίθετα, ἂν κρίνει κανεὶς ἀπὸ
χαιρέκακα. Ἀντίθετα, τὸ καθῆκον ὅλων ὅσων βγάζουν τὸ ψωμί
ἀνακοινώσας τους, Edge" ”
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τους εἴτε στὴν. . , ἐπιτυχία τῶν ἀντιπάλων τους, ἢ σὲ δυσμενεῖς
παράγοντες. "ON αὐτά, βέβαια, εἶναι δικαιολογίες, ὅχι ὲρμηνεῖες.
‘H πρώτη δικαιολογία-ὲλληνοπρεπέστατη καὶ συνταρακτικὴ ταιριάζει σὲ παράσταση καραγκιόζη. ’Ὀσο γιά τὴ δεύτερη, μοιράζει
περισσότερο μὲ τὸ ἐπιχείρημα τοῦ πονηροῦ κατηγορουμένου ποὺ γιά
νὰ γλιτώσει τὴν καταδίκη προσπαθεῖ ν’ ἀποδείξει ὅτι εἶναι ἠ
βλάκας. Γιατί, πράγματι δύο τινὰ μποροῢν νά ίσχύουν; "H οἱ
προβλέῴεις εἶχαν λάβει ὑπ’ ὅψη τοὺς δυσμενεῖς παράγοντες, ὁπότε
ἐκ τῶν ὑστέρων ἀποδεικνύονται ἀνεπαρκῶς ἑδραιωμένες, δὲν
τοὺς εἶχαν λάβει ὑπ’ ὅψη, ὁπότε καὶ πάλι ἀποδεικνύονται ἐκ
τῶν ὑστέρων λαθεμένα καταστρωμένες. Καὶ στὶς δύο, ὅμως,
περιπτώσεις, ὁ ἑκφραστὴς τῶν προβλέψεων ἔχει τὴν εὐθύνη
τοῦ λάθους καὶ ὅχι οἱ «λόγοι τῆς ἀποτυχίας του».
"OÀ’ αὐτά, ὅμως, δὲν ἰσχύουν, ἂν οἱ προβλέψεις καὶ τὸ ἀντίστοιχο
σ’ αὐτὲς προεκλογικὸ πλάνο ὑπῆρξαν ἁπλῶς προϊόντα τυχαίων
ἐπιτιμήσεων, δηλαδὴ πολιτικοῦ ὀπορτουνισμοῦ, ὅπως συνηθίζονταν
παλιότερα νά λέγεται αὐτό, Μήπως, λοιπόν, ἕτσι μποροῢμε νὰ»
ἐξηγήσουμε ἑκεῖνες τὶς ἀπίθανες γκάφες τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τῆς
ΕΚ. — Ν.Δ,, ὅπου τὴν παραμονὴ τῶν ἐκλογῶν οἱ ἡγεσίες τους
ἰσχυρίζονταν ὅτι τὴ Δευτέρα Θὰ ἔχουν τὴν ἐξουσία, ἐνῶ τὴν Τρίτη
ἔσπευδε, τὸ μὲν πρῶτο νά ὑποστηρίξει αὐτάρεσκα ὅτι γιὰ πρώτη
ἐμφάνιση καλὸ ἧταν τὸ 13%, τὸ δὲ δεύτερο ὅτι ὑπεύθυνος τῆς ἥττας
του ὑπῆρξε ἡ διασπαστικὴ πρωτοβουλία τοῦ ΑΖ Παπανδρέου;
Δυσωχῶς, λοιπόν, φαίνεται ὅτι βαδίζουμε πάλι ὁλοταχῶς
μακριά ἀπὸ μιά ἀκόμη εὐκαιρία ποὺ δίνεται στὴν πλατιὰ προοδευτικὴ
παράταξη νὰ ἀναθεωρήσει ἀπὸ τὰ βάθρα του τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο
βλέπει τὸν πολιτικό της ρόλο. Μιὰ τέτοια δουλειά, ἂν πρόκειται
νά γίνει, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει μέσα ἀπὸ τὸν περιοδικὸ τύπο, μόνο. Εἶναι
δουλειὰ ἐργαστηρίου καὶ πολιτικῆς πρακτικῆς, ποὺ ἀνήκει στὸν
ἴδιο τὸν μηχανισμὸ τῶν κομμάτων καὶ ὄχι στοὺς ἐθελοντές.
Ἀλλιῶς, ἂν· κι αὐτὸ τὸ περιμένουμε ἀπ’ ἔξω, τότε τί ρόλο, ἑπιτέλους,
παίζουν τὰ κόμματα, καὶ τί ἔννοια ἔχει ἡ φραστική τους
προσήλωση στὴ δομὴ τῆς κοινοβουλευτικῆς δημοκρατίας;

K. ΦΙΛΙΝΗΣ
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λιση. ὁμαλῆς συνταγματικῆς ἑξέλιξης.
(ΜΙΞΡΙΚΙΞΣ ΣΚΙΞΨΕΙΣ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΝΗ)
ἀσφαλιστεῖ ἡ ὁμαλὴ συνταγματικὴ ἑξέλιξη ἀπὸ τοὺς κινδύνους νέας
ἀνωμαλίας. Καὶ πραγματικὰ αὐτὸ τὸ κύριο μέλημά του ἀποδείχνει
ὡριμότητα πολιτική. Ὅ ἑλληνικὸς λαὸς ξέρει ἀπὸ τὴν ὀδυνηρή του
πείρα πὼς δὲν ἀρκεῖ μιὰ ἁπλὴ πλειοψηφία γιὰ νὰ γίνει μιὰ ριζικὴ
ἀλλαγὴ καὶ μάλιστα μιὰ ἐπαναστατικὴ κοινωνικὴ ἀλλαγή. Χρειάζεται

Ι μιὰ βαθιὰ ἀλλαγὴ στὶς δομὲς τῆς ἐξουσίας, καὶ αὐτὴ μπορεῖ νὰ

"O Κώστας Φιλίνης εἶναι μέλος τοῦ πολιτικοῦ γραφείου τοῦ ΚΚΕ (ἐσωτερικοῦ). Ἠγετικὸ στέλεχος τῆς
ΕΠΟΝ,φυλακίστηκε τὸ 1956 γιὰ παράνομη κομματικὴ
δράση καὶ ἀποφυλακίστηκε τὸ 1966. ’Ῡπῆρξε ἀπὸ τὰ ἱδρυτικά μέλη τοῦ ΠΑΜ. Τὸ 1967 καταδικάστηκε σὲ ἰσόβια κάθειρξη ἀπὸ τὸ ἔκτακτο στρατοόικεῖο Ἀθηνῶν γιά
τὴν ἀντιδικτατορική του δράση καὶ ἀποφυλακίστηκε
μὲ τὴν ἀμνηστία τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1973. Εἶναι συγ_ γραφέας τοῦ βιβλίου ((Θεωρία τῶν παιγνίων καὶ Πολι· um)» καὶ μεταφραστὴς, τῶν βιβλίων ((Κυβερνητικὴ
’ καὶ διαλεκτικὸς ὑλισμὸς» ’τοῦ Γκυγιωμώ, ((Ταξικὴ ὂομὴ
στὴν ,κοινωνικὴ συνείδηση» τοῦ Ὀσόφσκι καὶ «Γερμανικὴ ἰόεολογία» τοῦ Μάρξ.
if}? M'Ëtï." V

’ Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ δημοψηφίσματος ἔδειξανῡπόσο βιαστικὲς καὶ
λαθεμένες ἧταν οἱ κρίσεις ἐκείνων ποὺ ἔσπευδαν νὰ ἀποδώσουν σὲ
ἀνωριμότητα τοῦ ἑλληνικοῢ λαοῦ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἑκλογῶν
V.‘ I‘ τῆς 17/11. “Av συγκρίνουμε τὰ ἀποτελέσματα τοῦ 74 μὲ τα

ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν τοῦ 63 καὶ 64,τότε θὰ παρατηρήσουμε
βέβαια μιάν ἐπιφανειακὴ γενικὴ μετατόπιση ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ πρὸς
τὰ δεξιά. “Av συγκρίνουμε ὅμως τὰ προγράμματα τῶν κομμάτων τοῦ

πραγματοποιηθεῖ εἴτε μὲ βίαιη ἕνοπλη ἐξέγερση, εἴτε μὲ μιὰν εὐρύτατη
πλειοψηφία, τέτοια ποὺ νὰ ἐκφραστεῖ μέσα στὶς ἴδιες τὶς δομὲς τῆς
ἐξουσίας, μέσα στὸν κρατικὸ μηχανισμό, ἔτσι πού οἱ ἀντιδραστικὲς
δυνάμεις νά μὴ μπορέσουν νά βάλουν φραγμὸ στὴν ἐκδήὶωση αὐτῆς
τῆς πλειοψηφίας στὴν ἀνατροπὴ τῆς θέλησής της. Αὐτά ὅμως δὲν
γίνονται ἀπὸ τὴ μιὰ μέρα στὴν ἄλλη. Χρειάζεται ἐπίμονος καὶ
πολύμορφος άγώνας, μὲ μεγάλη εὐελιξία στὴν τακτικὴ καὶ σταθερότητα
στο στ ο. ·

Προχώρξχσε λοιπὸν ὁ κ. Καραμανλῆς σὲ βιαστικὲς ἑκλογὲς μέσα σὲ
ἕνα κλίμα φοβίας κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἅθικτων χουντικῶν
μηχανισμῶν,-μὲ ἄνισο καὶ ἄδικο ἐκλογικὸ νόμο, μὲ οὐσιαστικὸ
ἀποκλεισμὸ τῶν νέων ψηφοφόρων, κ.τ.λ. Ἐκμεταλλεύτηκε γιὰ τὸ
κόμμα του τὸ ὅτι τὸ ὄνομά του συνδέθ κε μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῶν
πρώτων μεταχουντικῶν ἐλευθεριῶν, μ τὴ νομιμοποίηση τοῦ
Κομμουνιστικοῢ Κόμματος, τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ NATO
καὶ κυρίως τὸ ὅτι αὐτοπροβλήθηκε σὰν ἡ μοναδικὴ ἀποτρεπτικὴ
δύναμη στὸν κίνδυνο νέας ἀνωμαλίας καὶ ἐπαναφορᾶς τῆς
δικτατορίας.
> Δύο ἦταν κυρίως οἱ ἐναλλακτικὲς λύσεις πού παρουσιάστηκαν στὸ
ἐκλογικὸ σῶμα : Ἡ ἕκκληση Καραμανλῆ γιὰ ἰσχυρὴ πλειοψηφία ποὺ
τὴ συνόδερε μὲ τὴν ἀπειλὴ ὅτι ὕστερα ἀπ’ αὐτὸν θά ἐπακολουθοῦσε
ἔὲἓὲφῖῗῖἒέῗμέλέᾚαΐῖ ἒηῖἓῖζῖῗκξοέξὲξῗῖᾎέἔξ ῗῗὰῗῖἑῖιὲἷ
δημοκρατικὴ ἀντιδικτατορικὴ ἑνότητα, μὲ μιὰ μετεκλογικὴ
κυβέρνηση ἐθνικῆς ἑνότητας γιὰ ὅσο χρόνο θὰ συνεχίζονταν ἡ
ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἀπειλή. Μόνο μέσα o’ ἕνα τέτοιο ἑκλογικὸ
κλίμα Où μποροῦσε ὁέκλογέας νὰ ψηφίσει μὲ βάση τὶς πραγματικές

ῖ’154 μὲ τὰ ἀντίστοιχα τοῦ 74, τότε θὰ δοῢμε μιὰ στροφὴ ἀπὸ τὰ δεξιὰ
‘ ’ ὸς τὰ. ἀριστερά. Στὶς ἐκλογὲς πρὶν δέκα χρόνια ἡ λέξη σοσιαλισμὸς
εἶχε κάν ἀκουστεῖ. Σήμερα ἀναφέρονταν κατὰ κόρον ἀπὸ
ισμένες πλευρὲς (ΠΑΣΟΚ) καὶμὴ Ν.Δ. μίλησεάκόμα κι αὐτὴ γιά. . .
λιστικὰ μέτρα. Αὐτὴ ἡ στροφὴ στὰ προγράμματα ,πήγαινε νὰ
βὲιι τὴν πραγματικὴ στροφὴ τῶν μαζῶν πρὸς τὰ ἀριστερά.
,του πολιτικὲς πεποιθήσεις, ὁπότε ἦταν δυνατὸ νὰ μὴν πάρει τὴν
ζες ὡστόσο τῶν ἑκλογέῳν δὲν εἶδαν, cr" αὐτὲς τὶς ἑκλογὲς μιὰν
ἀπόλυτη πλειοψηφία ὁ Καραμανλῆς καὶ μόνον ἕτσι ὀρθώνονταν
ία γιὰινὰ διαδηλώσουν τὶς πολιτικές τους πεποιθήσεις. "Eva
σοβαρὰ ἐμπόδια στὴν ἐγκαθίδρυση ἑνὸς μονοκομματικοῦ κράτους
α πού ἔχει γίνει ἑπανειλημμένα στοὺς μεταπολεμικοὺς
ιὲσέλξς
μενεῖτε
m
ς ἀγῶνες τῆςτχώρας μας -πᾱρουσιάστηκε στὶς ἐκλογὲς τοῦ
ὸ ἔντοναε Ὁλαὸς ψήφισε μέσα σ’ ἕνα κλίμα ((ἐκτάκτου καθένα with ἑαυτό του τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία - πράηγμα

. Ξέροντας πὼς Χούντα δὲν ἀνατράπηκε μὲ λαϊκὴ ἢ ’

ἐξώφθαλμα ἀνέφικτο-δηλώνοντας παράλληλα προκαταβολικὴ
_' ’ ἀλλὰάναγκάστηκε νὰ ἀποχω ήσει κάτω ἀπὸ - ἅρνηση γιὰ κάθε μετεκλογικὴ συνεργασία. Ἐπιπλέον τὸ ΠΑΣΟΚ,

’ ” ’“ αϊκῆς ’ἀντίθεσης καὶ ντίστασης ’καὶ
ς σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, ζδιαίτερα

’νεζοιχ1 »καὶ ρισσότερο ’τῆς

ἀρνούμενο κάθε κίνδυνο δικτατορίας - ἀλλὰ αὐτοδιαψευδόμενο ἀπὸ
τὸ ’ίδιο του τὸ σύνθημα τῆς ἀποχουντοποίησης-ἀρνούμενο ἐπίσης
τὴ συμτιϊιιρςιίτοιξηι τῶν.“ἀριστερῶν δυνάμεων καὶ προβάλλοντας ἄκαιρα

καί ἀνεδαφικὰ συνθήματαιὲν-ίσχυσε τοὺς ’φόβους γιὰ νέα ἀνωμαλία

Κ. ΦΙΛΙΝΗΣ
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καὶ ἕσπρωξε πρὸς τὸν Καραμανλῆ συντηρητικὰ ἀλλὰ. δημοκρατικά
εἶναι τόσο ἁπλά, γιατὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε τοὺς-ἑξῆς δύο
στρώματα ψηφοφόρων. Τὸ ΠΑΣΟΚ μετεκλογικὰ ἑντὶ νὰ ἀναγνωρίσει παράγοντεςε α) “Ορισμένοι ἐδαΐτες εἶχαν τότε τὴν αύταπάτη ὅ
τὴν τέτοια του λαθεμένη τακτικὴ προσπάθησε ,νὰ ἀρνηθεῖ τὴν
μὲ τὴ συμφωνία ΕΔΑ- ΚΚΕ ἑξωτ. καὶ τὴν ὅχι ἄμεση καὶ ἀνοικτὴ
ὀρθότητα τοῦ δικοῦ μας συνθήματος ὑποστηρίζοντας στὴν οὐσία ὅτι
παρουσία τοῦ ΚΚΕ ἐσωτ. μέσα στὴν ΕΑ. θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ
τάχα στοὺς ἑκλογεῖς πρέπει νὰ προβάλλονται «ἁπλᾶ» καὶ·
συγκρατηθεῐ τὸ ΚΚΕ ἐξ. καὶ ἕτσι νά ἀποφευχθεῖ ἡ όξύτατη διαμάχη
((κατανοητὰ» συνθήματα ὅπως Καραμανλῆς = Νὲος φασισμός,
τουλάχιστο στὴ -διάρκεια τῶν ἑκλογῶν. β) Ὀρισμένα στελέχη ποὺ
ἔστω κι ἂν δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα. ’Ὀμως αὐτὸ
ἀνῆκαν στὸν ἀνανεωτικὸ χῶρο χωρὶς νὰ εἶναι ἐνταγμένα στὸ ΚΚΕ γ
ἀποτελεῖ σαφῆ ὑποτίμηση τοῦ ’Ἐλληνα ἑκλογέα, ὁ ὁποῖος δὲν δίνει
ἐσωτ. ἀπέφυγαν κάθε ἑνότητα δράσης ἀρνούμενοι νὰ μετάσχουν καὶ
σοβαρότητα σὲ συνθήματα ὑπερβολικὰ καὶ ἐξωπραγματικά. Γιατὶ
στὴν ΕΔΑ. ιΟρισμένοι μάλιστα ἀπ’ αὐτοὺς κρατοῦσαψὲνα εἶδος
((οὐδέτερης» στάσης ἴσων ἀποστάσεων καὶ ἀπὸ τὰ δύο ΚΚ, πράγμα
ἄλλο εἶναι νὰ λὲς ὅτι ἕνα μονοκομματικὸ κράτος τῆς Δεξιᾶς μπορεῖ
νά διευκολύνει τὸ ὃρόμο στὸ φασισμὸ κι ἄλλο εἶναι νὰ ταυτίζεις μὲ τὸ πού ἀντικειμενικά δυνάμωνε τὶς διαπραγματευτικὲς θέσεις τοῦ ΚΚΕ
φασισμὸ ἕναν συντηρητικὸ πολιτικὺ ποὺ ἄσχετα ἀπὸ τὸ γνωστό του
ἐξ. (Πρέπει πάντως νά τονίσουμε ὅτι μετὰ τὴ συγκρότηση τῆς Ε.Α. παρελθὸν παρουσιάστηκε σήμερα μὲ πράξεις σὰν τὴ νομιμοποίηση
πολλοὶ. ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς φίλους βοήθησαν τὸν ἑκλογικὸ ἀγώνα ὅσο
τοῦ Κομ.Κ6μματος καὶ τὴν ἀποχώρηση ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ NATO,
καὶ τοὺς ὑποψηφίους τοῦ ΚΚΕ ἐσ. καὶ τῆς ΕΔΑ).
Οἵ. δύο πιὸ πάνω παράγοντες μαζὶ μὲ τὴ γενικὴ ἕλλειψη πληροφόρησης
βήματα ποὺ δὲν εἶχαν γίνει ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τῆς Ε.Κ. τοῦ 53 %.
σχετικὰ μὲ τὴ διάσπαση-ποὺ ἧταν δύσκολο νὰ πραγματοποιηθεῖ
Tb ἀποτέλεσμα τῆς τέτοιας στάσης τῶν ἄλλων κομμάτων ἧταν νὰ
μέσα σὲ τόσο σύντομα χρονικὰ περιθώρια-δημιουργοῦσαν τὴν
μὴ μπορέσει aﬁn) πλειοψηφία του ὁ ἑλληνικὸς λαὸς vù δεῖ ἄλλη
ἀνάγκη τῆς πραγματοποίησης μιᾶς ἑκλογικῆς ἑνότητας ἔστω καὶ μὲ
ἐναλλακτικὴ λύση πέρα ἀπὸ τὴ λύση Καραμανλῆ. Ἀλλὰ καὶ -τὸ ΚΚΕ
θυσίες ἀπὸ μέρους τοῦ ΚΚΕ ἐσ. (συμφωνία τῆς μορφῆςΙ ΕΔΑ - ΚΚΕ
ἑξωτ. μέσα στὰ πλαίσια τῆς “Εν. Ἀριστερᾶς ὑπονόμευσε τὸ
ἐξ). Πιστεύω ὅτι μέσα σὲ ἐκεῖνες τὶς ἀντικειμενικὲς καὶ ’
σύνθημα τῆς ἀντιδικτατορικῆς ἑνότητας ἐνῶ ταυτόχρονα γιά στενοὺς
ὑποκειμενικὲς συνθῆκες αὐτὴ ἧταν πιθανότατα ἠ καλύτερη λύση
σταυροθηρικοὺς σκοποὺς καὶ κατὰ παράβαση συγκεκριμένων
πού ἑξυπηρετοῢσε τὰ μακροπρόθεσμα συμφέροντα τῆς ἀνανεωτικῆς
συμφωνιῶν ἑπρόβαλε στὶς κοινὲς ἑκδηλώσεις τῆς Ε.Α. κατὰ κόρον
ἑνωτικῆς προσπάθειας στὸ κομμουνιστικὸ κίνημα τῆς χώρας μας.
τὰ στενά του κομματικὰ ἐμβλήματα καὶ συνθήματα διώχνοντας
Τώρα πιὰ ὁ κόσμος τῆς ἀριστερᾶς ἔχει ἤδη καταλάβει σὲ ἕνα σημαντικὸ
ἀριστεροὺς ψηφοφόρους ποὺ δὲν ἀνέχονταν αὐτὴ τὴν τάση
βαθμὸ μὲ τὴν ἴδια του τὴν πείρα Tb πῶς ἐννοεῖ τὴν «ὲνότηταυτὸ
κηδεμόνευσης τῆς Ε.Α.
ΚΚΕ ἐξ. Σήμερα ἡ Ὲνωμ. Ἀριστερά, μὲ τὴ μορφὴ πού λειτούργησε
Ἀνεξάρτητα ἀπὸ ὅλα αὐτά, τὸ νόημα τῆς ψήφου τῶν ἐκλογῶν, σὲ
ὣς τώρα,εἷναι πιὰ δολοφονημένη ἀπὸ τὶς προεκλογικὲς ἀθλιότητες
συνδυασμὸ μὲ τὴ συντριβὴ τοῦ κόμματος τῆς φασιστικῆς δεξιᾶς,
τοῦ ΚΚΕ ἐξ. Καὶ ἀσφαλῶς θὰ ἀποτελεῖ ἐξαπάτηση τοῦ λαοῦ νὰ λέμε
εἶναι ὅχι ἡ ὑπερψήφιση τοῦ δεξιοῦ συντηρητισμοῦτῆς «Νέας
ὅτι ἀνήκουμε σὲ μιὰ συνεργαζόμενη παράταξη καὶ ταυτόχρονα τὸ
Δημοκρατίας», ἀλλὰ ἐντολὴ πρὸς τὸν κ. Καραμανλῆ νά τηρήσει τὶς
ΚΚΕ ἐξ. νά κατηγορεῖ άνοικτὰ καὶ ἐπίσημα ἀπὸ τὸν τύπο του τοὺς
διακηρύξεις του γιὰ ἀποχουντοποίησημ-κάθαρση, γιὰ θεμελίωση τῆς
((συνεργάτες» του σάν... ἀπορρίμματα τοῦ κομμουνιστικοῦ,
«δημοκρατίας γιὰ ὅλους», γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς κυπριακῆς
κινήματοςί
ἀνεξαρτησίας, γιὰ μιὰ ((σταθερὴ καὶ ἀμετάκλητη ἔξοδο ἀπὸ τὸ
Γιὰ νὰ ὑπάρξει σήμερα μιὰ ὁποιαδήποτε μορφὴ ἑνότητας δράσης
στρατιωτικὸ ΝΑΤΟ», κ.τ,λ.
Πέρα ἀπὸ τὰ παραπάνω, οἱ πρῶτες ἐκτιμήσεις τοῦ ΚΚΕ ἑσωτ.
ἀνάμεσα στὶς δυνάμεις τῆς μαρξιστικῆς ἀριστερᾶς, ὰ πρέπει νὰ
ὑποστηρίζουν ἀκόμα ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀντικειμενικὲς αἰτίες,
ἐξασφαλιστεῖ ὅτι δὲν θά ἑπαναληφθοῦν οἱ ἀθλιότητες τοῦ ΚΚΕ ἐξ.
στὸ μειωμένο ἀποτέλεσμα τῆς Ἀριστερᾶς ἀντανακλῶνται οἱ συνέπειες
Καὶ μιὰ τέτοια πρώτη έγγύηση θά ἧταν ἡ ἀναγνώριση τῆς
πραγματικότητας ὅτι μέσα σὲ ὁποιαδήποτε συμμαχία μετέχει
ἀπὸ τὶς ἐσωτερικὲς δυσχέρειες τοῦ κομμουνιστικοῢ κινήματος, ὁ
πόλεμος κατασυκοφάντησης καὶ ἑξόντωσης καὶ οἱ ἀθλιότητες σ’ ὅλη
ἀνοικτά καὶ ἰσότιμα τὸ ΚΚΕ ἐσ. .
τὴ διάρκεια τῶν ἐκλογῶν ποὺ ἐπιχειροῦσε ἡ δογματικὴ πλευρὰ τοῦ
Τὸ βασικότερο ὅμως ποὺ θὰ εἶχε κανεὶς νὰ πεῖ πάνω στὸ θέμα τῆς
ΚΚΕ ἑξωτ. σὲ βάρος τῆς ἀνανεωτικῆς - ἑνωτικῆς τάσης τοῦ ΚΚΕ
ἑνότητας τοῦ ἀριστεροῦ κινήματος εἴναι ὅτι προέχει πρὶν ἀπ’ ὅλα ἡ
ἑσωτ. καί ποὺ στὰ μάτια τῶν ἐκλογέων παρουσίαζε τὴν Ε.Α. σὰν
πιὸ πλατιά δυνατὴ πληροφόρηση τῶν ἐργαζομένων γύρω ἀπὸ τὴ
μιὰ ἐπιφανειακὴ ἀπατηλὴ «ἑνότητα».
διάσπαση
καὶ
τὴν
οὐσία
τῶν
διαφορῶν.
Παράλληλα
ἔχει
μεγάλη
Σήμερα βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη μιὰ συζήτηση γιὰ μιὰ σειρὰ ἄλλα
σημασία ἡ κομματικὴ ἑνότητα α’ ἕνα πλατὺ ἑνιαῖο μαρξιστικὸζητήματα σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς ἑκλογικῆς παρουσίας τῆς
Ἀριστερᾶς καὶ μὲ τὸ ὅλο πρόβλημα τῆς ἑνότητας. Θὰ διατυπώσω λενιιιστικὸ ’κόμμα ὅλων τῶν ἀνανεωτικῶν δυνάμεων πού συμφωνοῦν
ἔέῗ ÂÏÆS‘ÎVËÏCËË«ÊÏËÊLÏÉÏÈÏËÆÎËÜËËÈÊ“Œpëæïî ÏËËeÏÎËÂ; ς
λοιπὸν μερικὲς σκέψεις.
γιατὶ εἶναι ἠ κύρια καὶ μάλιστα ὀργανωμένη δύναμη πού παλεύει
Γεννιέται τὸ ἐρώτημαῑ Μήπως τὸ ἐκλογικὸ ἑνωτικὸ σχῆμα τῆς
Ε.Α. δὲν ἔπρεπε νὰ γίνει; Μήπως συνέφερε νὰ γίνουν δύο σχήματα γιά τὴν ἀνανέωση. Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε τὸ γεγονὸς ὅτι ἐπὶ 7 χρόνια
τῆς Ἀριστερᾶς, τὸ ἀνανεωτικὸ καὶ Tb δογματικό; Πιστεύω ὅτι στὶς , ἀποτέλεσε τὸν στόχο συκοφαντιῶν ποὺ ἑπαναλαμβάνονταν π.χ. ἀπὸ
ὃοσμένες τότε συνθῆκες μιὰ τέτοια λύση θὰ ἧταν σαφῶς χειρότερη.
τὴ «Φωνὴ τῆς Ἀλήθειας» σὲ 13 ἡμίωρες ἐκπομπὲςγκάθε μέρα σὲ
Γιατί οἱ ψηφοφόροι τῆς ἀριστερᾶς στὴ μεγάλη τους πλειοψηφία
ἕέῗεῗῗὲἔὴπῖἓὺζξρῗξῗτέῗ Ξλὲῗςῖῗρῖἶὲ ἓῇὸεὲὶἷυῗᾞὲςνὲκατΜάδες '
’ἧταν τελείως ἀκατατόπιστοι τόσο γιά τὴνούσία τῶν διαφορῶν ἀνάμεσα ἀντιμετωπίσει ὅλες τὶς ἐπιθέσεις ἐχθρῶν καὶ «φίλων». Tb KKE έσ.Ι
στά δύο μέρη, ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀναβίωση τῆς παλιᾶς έξοντωτικῆς
δὲν
εἶχε
στὴ
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3
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4
μεθοδολογίας ἐναντίον τῶν διαφορετικῶν ἀπόψεων, μεθοδολογίας
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τῆς
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,
πού υἱοθέτησε τὸ ΚΚΕ ἐξωτ, Μιά τέτοια λοιπὸν χωριστὴ κάθοδος
αὐτὸ καὶ τά μέχρι τώρα ἀποτελέσματα πρέπει νὰ ἐκτιμηθοῦν ’σὰν ἕνα » ”
στὶς ἐκλογὲς θά παρουσιάζονταν τελείως ἀδικαιολόγητη στὸν ἀριστερὸ
πρῶτο στέρεο βάθρο γιὰ τὴν παραπέρα ἀνάπτυξη τῆς ἀνανεωτικῆς, ’
ψηφοφόρο καὶ τὸ ἐπιχείρημα τῆς χαμένης ψήφου θὰ ἐνεργοῦσε πολὺ
του προσπάθειας. _ ·’ ‘
πιὸ ἔντονα σὲ βάρος τῆς Ἀριστερᾶς. ’Άλλωστε οἱ »περισσότεροι
Tb KKE ἐσ. εἶναι κατ”ἀρχὴν πρόθυμο γιὰ κάθε συζήτηση καὶ διάλογο U
ἀπὸ τοὺς φίλους μοις ποὺ σήμερα εἶναι δικαιολογημένα ’
ἀγανακτισμένοι ἀπὸ τὸν τρόπο ἐνέργειας τοῦ ΚΚΕ έξωτ, μέσα στὴν
πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς ἑνότητας ὅλων τῶν ἀνανεωτικῶν δυνάμεων : . ‘
Ε.Α. καὶ ποὺ δὲ θέλουν τὴ συνέχιση μιᾶς τέτοιαςασυνεργασίας», ἧταν
σὲ ἕνα ἑνιαῖο μαρξιστικὸ λενινιστικὸ κόμμα. Αὐτονόητο βέβαια εἶναι
αὐτοὶ πού πίεζαν τότε γιὰ μιὰ τέτοιου εἴδους συνεργασία, μὴ μπορώντας ’ὅτι στὸ μεταξύ ἕχει χρέος νὰ ἀναπτύσσει τὴ δράση του καὶ
νά φανταστοῦν ὅτι ἦταν δυνατὸ νόι κατέβει σ’ ἕνα τέτοιο σημεῖο τὸ
παράλληλα νά προχωρήσει στ-ὶ] διαδικασία τῆς σύγκλησης ἑνὸς ἀνοιχτοῦ ’ᾆξ’

ΚΚΕ ἐξ.
συνεδρίου (πού Tb ἔχει ἥδη ἑξαγγείλει) γιὰ τὸ ὁλόπλευρο δυνάμωμα ’,ᾗὲζ
Θὰ ἔλεγε ὅμως κανεὶς ὄτι ἴσως θὰ ἧταν καλύτερα ἂν ἀντὶ νά γίνει “ τοῦ κόμματος. Ταυτόχρονα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς "3 ”

συμφωνία ἀνάμεσα στὴν ΕΔΑ (στὴν ὁποία μετεῖχε τὸ ΚΚΕ ἐσωτ,)
καὶ στὸ ΚΚΕ ἐξ, νά ὑπῆρχε ἐπιμονὴ γιά ἀνοικτὴ ἄμεση συμμετοχὴ
ἲ(καὶ ὅχιῖὰπλῶς ἕμμεση μέσω τῆς ΕΔΑ) τοῦ ΚΚΕ ἐσωτ, μέσα στὴν
Κὲιὶ ᾂν τὸ ΙςΚΕ ἒξ. δὲ δέχοντανὶαὐτζ) τέὴλλύσὲη,
ἀφοῦ προηγούμενα ςθάυζῗχιέι,ἰ>άίιῗέῖκοόξιβζήζαέὒξῗῗήσξξςσέκξιοᾷκξξ ς’
διάσπασης τὴν εἶχε τὸ ἐξ.

διαδικασίες θὰ ἔπρεπε νὰ βρεθοῦν συγκεκριμένοι τρόποι καὶ

ὁργανωτικὲς μορφὲς γιὰ τὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν ἀνανεωτικῶν
δυνάμεων σὲ μιὰ κοινὴ δράση γιὰ τὰ φλέγοντα προβλήματα τῶν
ἐργαζομένων καὶ τῆς πολιτικῆς μοις ζωῆς γενικότερα. Γιατὶ
ὑπόθεση τῆς ἀνανέωσης δὲν θα κερδηθεϊ μονάχα μὲ τὶς maﬁas};
γύρω ἀπὸ προγράμματα, θέσεις καὶ πλατφόρμες. ’Όλα αὐτὰῇεϊνᾱῐζ

πολύτιμα, ἀλλὰ δὲν μποροῢν νά ἔχουν μεγάλη ἀξία ἔξωΙ ἀπὸι
Σήμερα, μετὰ τὶς ἐκλογές, καὶ, κάνοντας ἀφαίρεση τῆς τότε
καθημερινὴ καὶ συγκεκριμένη δράση, Καὶ μονάχα μέσα στὴ on,
κατάστασης, μπορεῖ νὰ ὑποστηριχτεῖ ὅτι μιά τέτοια λύση ἧταν καί “ τὴν πολιτικὴ ’καὶ ὁργανωτική, θὰ δοκιμάζονται οἱ ὁπο “
ἑνδεδειγμένη ἀ),λά καὶ πραγματοποιήσιμη. Τὰ πράγματα ὅμως δὲν θέσεις καὶ θὰ ἀποδείχνεται ἡ ὀρθότητά τους. ’ - I

18‘

Τὸ ποινόραμα τῆς ἀντιπολίτευσης

‘H Ἀρεειῑιερὰ παᾈεύειμὲτὴν κνίση "1C!
H NEA ΔΕΞΙΑ

Ἀπὸ τὴν Ἀριστερά οἱ τὲτοιεε διεργασίε ετασ ατισ ῶν τοῦ συστήματος καὶ
τῶν φορεων τοῧ κοινωνικοῦ Status Quo,
πέρναχαν πάντα ἁπαρατῄρῃτες, μὲ μόνιμο
ἀποτέλεσμα νὰ δίνεται ἡ μάχη-πολλὲς
φορὲς δονκιχωτική--πρὸς ἓναν ἀντίπαλο
τοῦ ὁποίου τοὺς κανόνες λειτουργίας ἀγνοοῦσε. Ἡ ἄγνοια αὐτὴ καταδίκαζε πάντα
τὴν ὑποτιθεμενη πρωτοπορία σὲ μιὰ καθυστὲρῃσῃ ἀπέναντι στὰ χεχονὸτα Kat-FE:
ἐκ τῶν ὑστέρων διαπιστὼσεις.,Τὸ πρόβλημα τὸ ἀγνοοῦσαν ἢ τὸ παράπεμπαν σὲ, κὰ-

Σὲ προηγούμενο κύριο ἄρθρο του τὸ ANTI σκόπιμα καὶ συνειὸητὰ εἶχε χρησιμοποιήσει τὸν ὄρο συντηρητικὴ παράταξη μιλώντας γιὰ τὴν ὑπὸ τὴ ((Νέα Δημοκρατία»
Δεξιά. eH πάροδος τοῦ χρόνοι) φέρνει στὴν ἐπιφάνεια στοιχεῖα, ἐπίσημα ἤπαρασκηνιακά, μὲ σημασία πάντα, πού φανερώνοον ὅτιὴ ἐπαναλειτουργιά τῶν κοινοβουλευτικῶν θεσμῶν, θὰ συνοόευτεῖ ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ· γνωρίσματα τῶν προσανατολισμένων προσπαθειῶν τῆς κλασικῆς Δεξιᾶς πρὸς κεντρῶες θέσεις, γιὰ θεσμοποίηση
συγχρονισμένων ὅρων πρὸς μιὰ «νέα δημοκρατία καί Ἑλλάδα» καὶ ἀπὸ τὴν πολιτική,
ἰόεολογικὴ συγκρότηση ἑνὸς εὖέλικτοι), ᾶνθεκτικοῦ καί βιώσιμου νεοδεξιοῦ σχήματος. ῥιεργασία αὐτὴ γιὰ μιὰ ἐθνικὴ συντηοητικὴ νεοόεξιὰ πολιτικὴ πηρήταέη

π α ατοποι θει θα α σει αακτ

τελερταίρςὶ τεταάῑῑρρ 12E ξρρρ αἰῴνα. ,

' ποια τσιτατα, ἕτ ι ὥστε καὶ τ’ ’
νὰ ἀποπροσανατολίξει καὶ τὴ, Δεξιὰ νὰ
ιευκο υνει στη μονοπὼληση τῆς ἐξουσίας.

τῂν τακτικῂ mg, ἀποδὺθῃκε (τ’ ἕνα ρῃχὸ
τήν πολιτική ἐξουσία τῆς Δεξιᾶς, ἡ κατάW ἀγῶνα ποὺ πρόσθετε
σταση τῶν στρατιωτικῶν στεγανῶν, ἡ ποΓιατί τὸ πρόβλημα.» τῆς κοινωνικῆς δυνα- ’ρεία γιὰ τὴν 21η Ἀπριλίου, ἡ φὺση καί
ἀντὶ νὰ ἀφαιρεῖ ἐπιχειρήματα στὸν κ. Καρα·
μίκῆς δὲν ’λὺνεται μὲ τσιτάτα. Μὲσα σὲ4 προελευση τοῦ Ἀπριλιανοῦ πραξικοπή·
μανλῆ καί τοῦ ’δινε τὴν ἀπολαυστικὴ ἱκαπολὺ γενικὰ πλαίσια μποροῦμε ,νά ’χουμε
ματος, ἡ ὃυναμικὴ τοῦ καθεστῶτος τοῦ Πα- νοποίηση νὰ τραβᾶ τὸ χαλὶ κάτω ἀπ’ τὰ
μιὰ σχηματική ἀνάλυση, ποὺ σὲ καμιὰ
παδὸπουλου, τὸ νόημα τῆς 25 Νοεμβρίου,
πόδια τους.
ὅμως περίπτωση δὲν μᾶς ἐπιτρέπει τὴν ὀξυή ὁ χαρακτήρας τῆς μεταπολίτευσης τῆς 23
Χωρὶς ἄχρηστες κομματικὲς παρωπίδες
δερκῆ διάκρῑση τῆς λειτουργικότητας τῶν
Ἰουλίου, εἶναι μερικὰ παραδείχματα προκαὶ παιδαριώδεις θριαμβολογίες ἢ συνθηστοιχείων τοῦ συστήματος καὶτῶν μηχαβλῃμὰτων πού, ’στὸ βαθμῤ 1:93) mangera)
ματολογίες, WVνισμῶν του. Λεπτομερειες βέβαια, ἀλλά μὲ
υπίσθ καν λ
τιὰ“δο~
καίρια καί ἀποφασιστική σημασία γιὰ τὴ
τὸ
ματικά ‘ ’νου τοῦ κινήσυνθετικὴ πολιτικὴ ἀνάλυση ’ποὺ καθορίζει ματος, ἰ”Αποστολ“ τῶν ἀ ιστε ῶν δυνάπαι νίδι ἀλλὰ αἰτ“ν πολ ικ α ’ τασ .
- .- στή συνέχεια ὁλὸκληρη τὴἸ στρατηγική.
μεων δὲν εἶναι ἡ διευθὲτηση τῶν φραξιονιπρότοπο, πᾳῖἓὶτὲκθῇς εὖΔΤὸ πνεῦξα τῗὲ ἀντιδιαλεέτιὲῗ Ἐξα- στικῶν ζητημάτων ἢ τὸ γεμισμα τῶν φυλα- ἑζελισσόμενος
’ ’ ηαμεκεθρςῌίσὲ
ητη:y ..νιστικ ς . ντι α νων πνευτικῶν
ἀπὸ μεριᾶς του -—— τακτικὴ κάτω ἀπὸ τίς
κῶν, ἀλλὰ τῶν δεδο-«Χ
προτυπων χι μον χα ὲν ἐπίτρεψε τὴν μὲκωκ Km ﬁ: Ερρβλεῃῑῃ τῶν χεχονὸτων.
σημερινὲς συνθῆκες προοιωνίζει κάτι παραι’ ’ ιᾰντῐμετώπιῆ προβλημάτων ὅπως ἡ ἐγγενὴς Ἡ σημερινή ἀντιπολὶτευση, στή ιάρπὰνω σὲ χρονικὸ βάθος καὶ πολιτική ποιο,κακοδαιμονία τοῦ ἑλλῃνικοῦ προοδευτικοῦ’ κεια τοῦ προεκλογικοῦ ἀγώνα,-μὲ ὲπικεφα- τητα.
Ὅσο
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,ᾅν
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ςζτῄν
’π ντηση καθοριστικῶν προβλημάτων τῆς
περιστάσεων καί οἱ σκοπιμὸτητες τοῦ παιπολιτικ τοῦ ὁποίου εὐθύνεται ιὰ σε αστὸ
χνιδιοῦ εἶναι ἐκεῖνες ποὺ ὑπαγορεὺουν
,μτελευταιας δεκαετίας, ΪΗ ἁνάλυση τῆς πομέρος τοῦ 54,6οζα -καί μὲ τιμητικῆ ἔξαιπερισσότερο ἀπ’ τὶς καλὲς θελήσεις καί
ζ ’λυπλοκὸττιτας τῶν καθεστωτικῶν μηχαρεση σκεπτικισμοῦ τὴν ΕΔΑ καὶ τὸ KKE
ἀντιλήψεις τοῦ πρωθυπουργοῦ τὴ «μεγα- νισμῶν, ὁ ἔλεγχόςητουςμῆ ἡ αὐτόματη λειtwat, χωρὶς νὰ κάνει τῂ στοιχειωδέστερῃ
λόπνοη» πολιτική του, καὶ κρὺβουν ἓνα
ιῖ τσυργία τους, ’ποὺ ὑπερφαλάγγιζε καὶ αὐτὴ

“ σ το τ ν

ἄλλο πιὸ ἀληθινὸ πρόσωπο, εἶναι γεγονὸς
ὅτι ἀκολουθεῖται Eta ταχτικῄ ποὺ πρώτῃ
φορὰ παρουσιάζει ὴ ἑλληνική Δεξιά.
Σήμερα τὸ πολιτικὸ πεδίο ὁρίζεται ἀπὸ
τήν οὐσιαστική, ὕστερα ἀπ’ τὸ 54.6%,
ἀνυπαρξία κοινοβουλίου, τὴν ἐπιβλητική
ἡγεσία τοῦ Καραμανλῆ Kai τήν ἀνωριμότητα τῆς ἀντιπολίτευσης. Ποιὰ θά ’ναι
λοιπὸν ἡ θὲση Kai ἡ συμβολὴ τῆς ἀντιπολίτευσης, γιά τή θεσμική, ποιοτικὴ καί
ὁῦσιαστικὴ διαμόρφωση τῆς νὲας δημοκρατίας; Ώταν ᾑ Δξζιὰ ἀνανεώνεται καί δια-

στερὰ κι ἄφησαν τὸν ἀντίπαλο νὰ ἰδιοποιηθεῖ τοὺς συμμάχους του Kai τὰ αἰσθήματα
τοῦ λαοῦ. ‘H ἀντίδραση κατασκεύασε σὲ
βάρος τοῦ κινήματος μύθους δικοὺς της
που μ’ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία ἓρριξε στὴν ἰδεολογική πάλη. Αὒτ” τ πάλ τ’ σ ασία
Καὶ λειτρυρχίᾷ $332112σματιιςὰ 1w παίρνοντας ἀπ’ τὴ σταλινικὴ παράδοση Kai—$150101»: (mm o, τι
mm “ τι ὸ διεθετε.
Ποτὲ δὲν καλλιὲργησε καί δὲν ἀξιοποίηῳ
τό ἐπιστ ονικὸ δυνα ικό του στὴν ἔρευνα
ὶέωρίζει τῃ· θεσῖ] τῃς ἀπὸ τῂ φασιστικῄ ἀντίὅσων φαινομενων συνοδεψαν τὴν ἄνοδο
A ραση, ταν νομὰζει ἐμφυλιο τὸν ἄλλοτε
καὶ τὴν πτωση του. Ποτὲ δέν ἔκανε σοβαρή
συμμοριτοπόλεμο, ἀποκηρύσσει Karon/776W- προσπάθεια Va προσ ιορισει τ χ ρο στοῠ
λοντας τὸ πρὶν την 21 Απριλῒσῦ-παρε-λθόν
,ὅποίου τὶς ἀνάγκες ὅφειλε τὴν ὕπαρξή του.
της, τὶς νόθες διαδικασίες Kai τὰ πλαστὰ
Ποτὲ δὲ μελετησε τὴν τάξη καί τις ὸομες
πολιτικοῦ θά ου i 1j χαλαρότῃτα
δημοψηφίσματα,-τ]ψάντιμετωπισή
της
δὲνπου
1%; συμπε ι ο ᾶ . Οἱ συναισθηματικὲς ἀναἐναντια
στὶ
οποιε
στ
em
Kai
εινῃψηριῌρκολῃ, *Arﬁ-mmwn—Wﬁam—aﬁmv 1ax11K1‘1 στολὲς και τὸ βίωμα ἑνὸς βεβαρυμένου
’ ἐξακολουθεῖ νὰ σκιαμαχεῖ μὲ ἐπιπόλαια
καὶ τὴ στρατηγική. Ἀλλὰ ἄν ὅλα τοῦτα
παρελθόντος, ἐμπόδισαν τὴν ἡγεσία τοῦ
πολεμική συνθηματολογία πρὸς μιά Δεξιὰ ὑπάγονται στὶς παραλείψεις ἑνὸς ἐπαναΓραφείου Ἑσωτερικοῠ νὰ φθάσει στίς
ποὺ δὲν γνωρίζει, καταδικάζει τὸν ἑαυτό
στατικοῦ κόμματος, τότε πῶς ἀλλιῶς καὶ μὲ ἀκραῖες συνέπειες τοῦ δρόμου ποὺ ἀποφάτης σὲ ρόλο πολιτικῆς καρικατουρας.
ποιὲς πράξεις θὰ ἓδειχνε τὴν ὑπευθυνότητά σισε νὰ πάρει. Τὰ κατάλοιπα τῆ κο ατου ἀπέναντι στὸ κίνημα, τοὺς νεκροὺς
τικότῃτας, τῆς δογματικῆς προκατα ηψης
Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
καὶ τοὺς χιλιάδες ἀγωνιστὲς του; Ἡ κο αKai ἡ ἡττοπαθὴς - ἄν καί δικαιολογημένη 10 Β,ζὲ πρὶν τῂ ν 4ῃ Αὐγούστου Kai μετὰ
τικότητα Kai ἡ ἐκκλησιαστική ᾖῖἶθολογια
κουραση, εἶναι σοβαροὶ ἀνασταλτικοί πα άτῂν κατοχῂ δὲ μπόρεσε κ’ Μ’ ngzsL. ἀρο- τῇς πρρζαχαριαδικῇς, ζαχαριαδικῇς, μετα- γοντες, στὴ δόμηση ἑνὸς νεου τυπου ἂναο ’ ’ “ εἴα ποὺ ἀπονεωτιιῖοὓ κόμματος. Ἤ καταρχὴν λαθεμένῃ
ζαχαριαδικῆς καί πάντα σταλινικῆς κα ο. δῆγησης κι ἡῖεσίας, ὸὲν επετρεψαν στὴν amng τῇς ἑνὸτῃτας, οἱ ἀβαρὲς-ς--πρρς,
τελοῦσαν τὸν τίτλΩ 191).
πλούσια ἱστορικὴ ἐμπειρία Va λειτουργή- ,τὴ δογματικὴ ὁμάδα τοῦ ἐξῶἷέρῖἷὲοὓ καὶ τὰ
Γιὰ μὲν τά δυὸ πρῶτα τῆς ἀρκοῦσαν τὰ
συμπλεγματα τῆς κακῶς ἐννοουμενης «(17171.0κιτάπια καί ἡ ἀποστὴθιση τῶν ἐρμηνειῶν σει θετικά. Ὄλα τὰ σύνδρομα τοῦ μονολιθικοῦ συ κεντ ωτισ οὔ τῶν χονδροειδῶν σοβιετικῆς» τάσης, δημιοὺ σέμωῇα
ἆναλυσεων, (τῆς ἇνυπαρξιας αὐτονομίας, ποὺ δὲν ἄφηνε τὸ “EYE-71317 ἀγκαλιάσει r
Kai νὰ ἀφομοιωσει τὸ χῶρο στὸν ὁποῖο ,
Ιτῆς ἐξωελληνικῆς ἐξαρτησής του, τῆς
1.129.135. Ὅσο γιὰ τὸ τρίτο στοιχεῖο, ἡ ἀνά- ἐσωτερικῆς κακοδαιμονιας, τῶν συμπλεγ- πραγματικά ἀπευθυνεται κι ἀνήκει. ‘H Κο-χ Ë
λυσῄ τουΙ ποὺ θὰ προσδιόριζε τὸ χαρακτῂρα- μάτων τῆς δόμησης Kai τῆς οὐσιαστικὰ ντόθωρη καὶ WM ‘
μεων γιὰ τὴν πεισματικὴ διατήρηση ἑνὸς
J133 Kai θὰ ἀποτελοῦσε τὸ ἔδαφος πάνιι στὸ δοτῆς ἡγεσίας του, ὁδηγοῦσαν πάντα σὲ
ὁποῖο ea πατοῦσε ἀλλὰ Kai 6’ ἀναφερόταν,
ἀντιεπιστημονικὲς, ἐγκεφαλικὲς συλλήψεις, τιτλου ποὺ στὸ κάτω-κάτω ἀπὸ μόνος
του ὸέν φανερωνει Kai ὒεν Τατοχυρωνει
W Τὸ πνεῦμα
ποὺ ἀγνοοῦσαν τὴ διάθεση τοῦ λαοῦ, τὴν
ἐκκλησίας, καλλιεργήθηκε πίμονα, ἀπο- ἀγωνιστικότητα καὶ τοὺς πόθους τοῦ ὁποίου τίποτα Kai ἡ ὑποβόσκουσα τρὲχουσα κρῖση
στους ἴδιους τοὺς ἡγετικοὺς κόλπους,
κακομεταχειρίστηκε.
ξενωνε ὃλο καί περισσότερο τὸ Κόμμα
φανερώνουν τήν ἀνεπάρκεια τῆς ἡγεσίας “’
ἀπ’ τὴν πραγματικότητα Kai στὲνευε τοὺς
Αὐτὸς ὁ πολιτικὸς πρωτογονισμός, ποὺ
ὁρίζοντες του κάτω ἀπ’ τὴν ἀσφυχτικὴ
εὐθύνεται Kai ὣς ενα βαθμὸ γιά τὴν 21 Ἀπρι- του. Κι αὐτή, παρὰ τὴν ἀναμφισβήτητη
πρόσδεσή του στὸ διεθνὲς καθοδηγητικὸ
τιμιότητα Kai καλὴ προαίρεσή της, δὲ (paiλίου, πρὲπει κάποτε νὰ σταματήσει, ἅν
κεντρο. Οἱ στεῑρες, οἰκονομιστικὲς, μηχανεται νὰ διαθέτει τὴν ἀπαραίτητη ρωμαὑπάρχουν πραγματικὰ φιλοδοξίες γιὰ Va
λεὸτητα καί ὅλη τὴν πολιτικὴ γενναιότητα
νιστικὲς ἑρμηνεῖες, ἀφαιροῦσαν τὸ κόμμα
φτιαχτεῖ σοβαρὸς πολιτικὸς ὀργανισμὸς
ἀπὸ τὸν τόπο καί τὸ χρόνο καὶ τὸ ἐμπόγιὰ νὰ διαχειριστεῖ μεχρι κεραίας τὸ ἀναμαζῶν, ποὺ νὰ διαδραματίσει κάποιο ρὸλο.
νεωτικὸ φορτίο της Kai ,νά παραχωρήσει
διζαν νά διεισδύει στὴν ἱστορικὴ δυνα“Av ὅμως δὲ βγοῦν ἀπὸ παντοῦ στὸ φῶς
θέση της στὰ πιὸ ᾐγιῆ πρόσωπα Kai psi)’ μικὴ τῶν κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν καί
τῇς δῃμοσιότῃ τας κὰθε στοιχεῖο καὶ nap- τὴ
ματα. ·
πολιτικῶν δομῶν καί νὰ κατανοεῖ τὴν πολιWWW
τικὴ Kai στρατιωτικὴ ἰδιομορφία τοῦ γεωνὰ δοθοῦν ἐξηγήσεις γιά τὰ τόσα γεγονότα, Ἀντίθετα1 1j νεολαία, χαλουχῃμενῃ στῄν,
γραφικοῢ ρόλου τῆς Ἑλλάδας. Ὅταν τὸ
πλειο ία τ συνειδ τὰ ἀπὸ 1i ἀ ἐς s
τὲτοιες φιλοδοξίες ea μὲνουν πάντα μὸνο
1922, τὸ 1935-36 κοσμογονικὲς γιὰ τὸν
τὲτοιες.
11:01)
ἐμπνεύσανε
ἓστω
καὶ
καθυστερημένα
’
ἑλληνικὸ χῶρο ἀνακατατὰξεις ὄξυναν σὲ
Τῆς
ἀρνητικῆς
αὐτῆς
ὄψης
ὅλης
τῆς
πατὴν
ἡγεσία
τηςιωμὲωςώαὺηση
ἀκραῖο βαθμὸ τήν κοινωνικὴ διαπάλη καὶ
ράδοσης
ποὺ
παραπάνω
περιγράφεται,
ὁ
δημιουργοῦσαν πρόβλημα ἐξουσίας, τὸ KKE, με άλος κληρονόμος ἐμφανίζεται σήμερα was
πως ἔτσὶ
τὸ KKE ἐσ. θὲλει νὰ τὴν ἐκφράσει. ç
ἀποκομμὲνο ἀπὸ τῂν πολιτικῂ πραγματικό- 1t” ,ι ,ςι ι ’Τ · m:
Πιστεύοντας, χωρὶς προηγούμενα προσω- - ν
τὲ α ε Πολιτικὰ Γ ρα εἷα ’καί
πικά καὶ ἰδιοτὲλεια, τὶς ἀρχὲς ποὺ οἱ πα· ’ἰ
πεῖσμα
ἀρνιὲται
va
ἀναγνωρίσει
και
νὰ
Κεντρικὲς Ἐπιτροπέςὲέρί-ζρχταςωτοὺς περ· λυτρωθεῖ ἀπὸ τίς ᾟαρτίες τῆς ἱστορῶς
λιότεροι διακηρύσσουν, ἔχει πολλὲς πιθα·
χόμενους
καί ἀναζητώντας στοὺς .
ιορι 0νότητες νὰ πετὺχει, μὲσα στὰ ὅρια μαζιτ ‘

«à

Ᾱιεθνοῢς, ποὺ ἦ
καὶ ΞΞΞΞΞΞΕΞΞΞν ΞΞΞῇ
K?! ë r \ 9 9 Ξ ἰ E Ξ _

μενους τὴν πανάκεια τῆς σωτηρίας του, W“

κάνοντας στά διαλείμματα μερικὲς ἀσυνάρ- ‘H ἀρνητική σταθερότητά του εἶναι ἀξιοθαὺ αστη, μολονότι ταρᾱζεται κι- αἱ)το
τητες ἁνακοινὼσεις, ποὺ ἄφηναν ἀνέγγιχτη
τελὲυταία ἀπὸ ἐσωτερικές ὃιαμάχες καί
τὴν πολιτικὴ διεργασία. 'H κατοχὲ δῃπιὲσεις. Προσπαθεῖ ἀπὸ gui μεριὰ νὰ ἐκιιιοὺργησε τὶς προϋποθὲσεις γιὰ τὴν πανασυγχρονιστεῖ Kai νᾶ ἐκφράσει ἕνα μαζικὸ
συχκρότῃσῄ του Egj τῄ μαζικοποίῃσῄ του,
ποὺ σῳστᾲ τὶς ἐκμεταλλεὺθῃκε γιὰ νά γράψει ῶ ο ωρῖς νᾶ ἀμφισβητεῖ τίποτα ἀπὸ τον
ἒτῖἓῶῗῆμὲνο ἑαυτό του, διακατεχόμενο ἀπὸ
τήν ἐποποιΐα τῆς ἐθνικῆς ἀντίστασης καί
τὴ νοοτροπία τῆς μονολιθικότητας Kai τοῦ
τοῦ λαῑκοῦ κινήματος. Ὅταν ὅμως rf] i010ῶῇπππῶπῑζέπυδδΰξῆξ-ῐῇματικῆς
Œ ἓδινε Kai πάλι μονα 1K ς ε καιρίες
W,
γιὰ :‘V ἐ ουσια ά κε ιὰ ιαν ᾰκο α
φρρὰ f] àygçgglcuçm τοῦ KKE, που κανε
ὃ, τι μποροῦσε yla‘v‘amxmmﬁmm’ὀ
σκληρὸς
ἀγῶνας
κατανὶκησης
Kai
σεις του, νὰ πισωὸρομίσει τὸ κίνημα Kai
θετικῆς ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τίς ἀρνητικές ἐπινὰ καταστήσει ἀνώφελη τή θυσία χίλιάᾳ
δων ἀγωνιστῶν, που ’μειναν μὲ τὸ τραγικὸ
__ πτώσεις τῆς ἴδιας τραγικῆς ἱστορίας, συνεμεγαλεῖο τῶν μεταφυσικῶν ψευδαισθήσεών
τέλεσε στὴ γὲννηση Kai διατήρηση τῆς
τους μπροστά στὸ θάνατο, Αὐτά ποὺ μὲ
ravavswxﬂW
ἐγκληματική ἐπιείκεια ὀνομάζουμε λὰθη ἡγε- ’ ιστε ά ποὺ ἐκ ει τὸ ΚΚΕ ἐσωτε ισίας, ἔκλεισαν Kai πάλι στὸν ἑαυτό του τὸ
κοῦ. Ὠστὸσο δὲν ἐἶναι εὔκολο νὰ ξεπεράκίνημα, τὸ περιέπλεξαν στὸν ἐσωτερικὸ
σει κανείς τὴν καταγωγὴ του καὶ ν’ ἀπαλσπαραγμὸ του, ποὺ συνοδεὺτηκε ἀπὸ ἄλλα
λαχεῖ an; τὸ παρελθόν του. Kai αὐτὴ τήν
σφάλματα, ντρόπιασαν τήν ἑλληνική Ἀρι·ἀγωνία δυσκολεὺουν περισσότερο ἡ ἐλλει-

momma
τὴ
(on

20

κοποίησης ποὺ διαθέτει σήμερα ἕνα κομμουνιστικὸ κόμμα. Ἐπιτυχία ποὺ θὰ καταστ

ἐφιχτῂ ιῖιρόσονΔ ﬂ ἵδῐα f] 1180an
W κτυ

’πήσει τὸ φραξιονισμὸ κα σεχτα ισ ὸ .
ὸρισέιξνων τῃμάτων τῃς 159M”
πρ σκοπτη καί διῃηουργική τὴ λειτουργί
Ἔν Εευμάτων, στὰ πλαίσια-παὶῇὲπωα
σ κ ασικὲς λενινιστικὲς ἀρχὲς τῆς ἐπ
πουν. Γενικὰ πάντως παραμένει τὸ,

στιο πρὸρλῃμα τῶν ἱστορικῶν Kgi‘ ᾗ
τικ
ν
υνατοτὴτων
τῆς
λενινιστικῆς
κομ
νιστι
· Ἀιστεᾶ στὸν ἐλλ νι ὸ
,
χρο, στερα ἀπ τῂ συσσώρ-ευ
ρνη ικο nape ντος κα τι o
fﬁg ᾰντιδραστικῆς προπαγᾴν; ’
στῐς ἐκλογὲς, ποὺ ὑποβίβασανῗτήν È
τάξη τοῦ 9%, εἶναι ἀνεξάρτητή ὸ>
λόγους ὑπεροχῆς του. Εἶναι x1516
φυσιολογικό, δεδομένου τοῦ, “’
χανισμοῡ - πελατείας καὶ,
τῶν παραδοσιακῷν δομῶν

μογὲς καί ἀνακατασκευὲ σ’ ὅλο καὶ ε - φρασεολογία του ανε ώνει τί ικ oaστικές
ἇδυναμιες
του.
ιῨστεερα
ἇπὸ
ποια
331‘820 äâwïïnïammâgä ammtg
ο
ἀνάλυση, μὲ ποιὰἿῗεωρητικὰ ἐργαλεῖα, καί
’μικροαστικοῡ ριζοσπαστισμοῦ.

,ᾗ

στὸ καινουργιο καὶ ἁνανεωτικό. Τὰ ἀποτελέσματα ποὺ ἡ ἴδια ἡ ζωὴ καὶ ὁ χρόνος
ea φερουν ea ’ναι πολὺ ἑνδιαφὲροντα.
ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Τὰ τελευταῖα χρόνια, ποὺ σφράγισε τὸ
πρωινὸ τῆς 21 Ἀπριλίου 1967, σημαὸεύονταν
ἀπὸ μερικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ἀκολούθησαν τὴν ἐπούλωση τῶν πληγῶν τοῦ ἐμφυλίου πολέμου καὶ τὴν ἔξω ἀπὸ τὸν ἓλεγχο
τῆς Δεξιᾱς ποὺ τοὺς δημιούργησε ἀνάπτυξη τῶν παρακρατικῶν μηχανισμῶν. ‘H συνειδητοποίηση τῆς ἀναχρονιστικὸτητας τῆς
ύπανὰπτυκτης δημοκρατίας ἀποδυνάμωσε
τὴν πανίσχυρη Δεξιὰ τῆς δεκαετίας τοῦ 1950
καί ἐνίσχυσε τὶς δυνάμεις τοῦ Κεντρου.

ποιὰ συμπερασματολογία γιὰ τὴν ταχτική
τοῦ σοσιαλιστικοῦ μεταέῑιῇιῇῑῖῖπκατᾱληγει σ αυτὲς 1L5 θέσεις καὶ υἰοθετεῖ
ἶᾶ συνθήματά του; “Av ὁ συνθηματολογιιφς
κατάλογο τ 3 Σεπτε ιου θε εῖτ ι
προγραμματική διακήρυξη ἀπὸ ἓνα σοσιαΠστικὺ κινημα, τότε δείχνει πὸσο μικρὴ
συναίσθηση τοῦ τί θέλει ν’ ἁντιπροσω’πεύσει, ε ει. ιιποτα ἀπ οσα γράφονται
’ἓῖἔῖ-μεσα δὲν φανερώνουν τὴ σοβαρὴ ἐπεξεργασία καί τή συγκεκριμὲνη ἀνάλυση
τῆς συγκεκριμὲνης κατάστασης, ποὺ θα
δικαιολογοῦσε τὴν κατηγορηματικὴ ριζοσπαστικὸτητα τῆς τοποθὲτησής του καὶ
τὸ διαπαιδαγωγικὸ ρὸλο πού θέλει νὰ παίζει.
Χωρῖς καθόλουλωιριᾴζειιιεὲὲψρὲὲιξι
ξεργασμέῧὸ”’“ἆὸάὲεὶλὲ9,ῑὶκ.ῥ,πρρκαᾳωα, ἐπι’ῗρῖἳτΐί””σῖ“ἁ”“ὶῖῥόἶὲωπα ἢ τὰ ὄργανα ποὺ ἐκάστοτε τὸ ἐλεγχουν, κάθε εἴδους ὀπορτουνιστικοὺς ἑλιγμοὺς. Μὲ ποιὲς λοιπὸν άσει
ξεκινάεῑ ἕνα τὲτριφ,,.,π7ἐετ.ειῇ..ριῑι ιιεέλεκῄυθο
κῖἷτῖίῐᾶξ””ἱῗῶξ θὲλει và Stanataamﬁaal
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΑΣΟΚ
τὶς μάζες του καὶ μπού νὰ βασιστεῑ,
Τὴν κὰλυψη τοῦ κενοῦ τῆς δημοκρατικῆς ” ἀποπροσανατολι- ι
μαρξιστικῇς n“ νεομαρξιστικῇς Ἀριστερᾱς, WFHWEWMW ,, , ξρἶξὶῳισμος», που
πρὸς τὴν ὁποία δὲν εἶχε ὅλη τὴ δύναμη
παρφυσὲᾴζὲἓᾼῄν. .iqïqgmù__âmämmm_roñ
καταρχὴν νὰῖκινηθεῖ τὸ Γραφεῖο ἘσωτεÉBË‘ÎL‘ÈËQË9599ÆSÏFËÆXULŒÆLSŒQÈMŒLÀÆ:

Τελικὰ ἡ «Δημοκρατική Ἀμυνα» ἐπέδειξε
στὸ ὲσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικὸ μιὰ κατεξοχὴν σοβαρή κι ἐξιοπρὸσεχτη napouaTa,
*ᾴλλριψμεΜᾴδικαιολὸγητη ἀνυπομονησία καί
προχειρὸτητα”’3ῗί”ξ““’διάπρ“ἇῇῗὶ·ΐὲἶῇκες Œ'
Κινήσεῑς, ΚατὲΨέΜΔπΔ-ᾱεᾟη
ἐἶ’ΐῇὧρου που ἑρει καλύτερα ἀπὸ κάθε
(mon τῖς αὸυναμίες του. Φοβήθηκε τ’ ommræwm πο σε
TE ευθυνες της γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ μὲ ἄλλους
καλυψη τοῦ κενου της ἐξωκομματικῆς μαρςιστικῃς Ἀριστε α .
Γιὰ τὰ ἄλλα, μὲ ιες ρίζες στὴ δικταtgpixgu‘ θεομηνία ρεύματα, ποὺ ἀκόμα δὲν
ἓχουν μορφοποιηθεί, ’ἄλλα κινδυνεύουν νά
Διῖςξατμιστοῦν, ἄλλα ἆρκοῧντιῖι στην ἆντιγραφή ξένων καὶ ἀρκετὰ παλιομὲνων πιὰ
προτύπων καὶ ἄλλα (τὰ πιὸ σοβαρὰς) ea
σπεύσουν,μᾶλλον Ἀα-,ἐὶνᾮχύσουν τίς ἁναγεῳτικὲςιὲρκᾴμειερτρῐὶ..1ἶ9ᾳςρεὶριι,.ἶξ.ςωὲρικοῦ.

Bïîém‘ws 9 θ , ς

K'rpovmeêœeûpscn; Ποιὸ σοσιαλισμὸ εύαγὙὸλίζδὲαῑ, ῥῖὲἒῖ.ηργὲῖ9ξῐ,9.ῑι,η,εῳ.ιᾳλιςῑῌκῄἰδεα (ἒᾶὅῖώνὲῑᾳὲμρῐᾳιῂψμξςῑᾳψστηψῖ mm ι
“ἶὲΐόῇἶίἒῆωδῖἕργασίᾳλ»Ππεισθεῑ ὁ λαός, ἀπὸ
την ιὸια τὴν πείρα του, γιὰ τὴν ἀναγκαιο\Touavo τὸ ΠΑΣΟΚ, ιδρύθηκε μὲ τὴ διακή- Tu της,
Ψξη τῆς 3ης Σεπτεμβρίου τοῦ AIL, ποὺ
τηΜὸνιμο καί δυναμοποιητικὸ σλὸχκαν
ἔσπευσε νὰ μονοπωλησει ἕνα ἰδεολογῆῶ
, του εἶναι ἡ ςπρωτοβουλιακήᾎαὐτοργάνωση
τωᾲειηεᾋὲὲεαωεῑιῳωᾳκμᾴτωωιεκρς
χῶρο, που καὶ ἄλλους ὲξεφραζε.
τετοιου συνθηματος χρειαζονται πολιτικες,
ᾙῇ συχκίνῃσῃ τῇς Mammy“ τοῦ σο-

“ῌ-Ερμᾉωῃῄᾄρῷωγῼμψῂψδῼμῂωμζαᾈ ρικοῦ, ἀνέλαβε, νὰ καλύψει τὸ ΠΑΣΟΚ,
κατὰ τὸ χειροτερο ομως τροπο, οπως ἀΐοσπαστικοποίηση τοῦ «φωτισμὲνου» ἀστικοῦ
ὸεικνύει ᾑ παλιοτερῃᾼι-ρλᾎω
μεταρρυθμιςτικοῠ ιςινῄματος, που ἀμφισβηκαί ἡ προεκλογικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Ἀντοῦσε τὸ σύστημα συμφερόντων καὶ ουδρὲα Παπανδρεου. νίεταπολιτευτικὸ φαι,σιῶν σὲ ὃιεθνὲς καί ἐθνικὸ ἐπίπεδο, δημιουρ]Ξέςῑε..εῂιέ..,ᾁγ,ᾁτιςει.χιὰ ἕνα ποοωθηιυὲνο σοσιαλιστικὸ σχῆμα. Τέλος ἡ κατάντια τῆς
κομμουνιστικῆς ὲλληνικῆς ἀριστερᾶς καί
ὓ ἦ αυθαίρετη παρεμπόδισι] τῶν λειτουρ_ γιῶν τῆς ΕΔΑ ἀπὸ τὸ γραφεῖο ὲξωτερικοῦ,
ἦ εἰσβολὴ νεων ἰδεῶν καί ἡ χρεωκοπία
θεωρητικῶν βάθρων καὶ ὀργανωτικῶν δο-

61u7~_l6_29§..,§$y__$11é.mesmb_nA£OK νὰ
ξεκαθαρίσει καὶ καταστρὼσει τὴ Θεωρία,
μῶν, ἐπέφερε τήν καλπὰζουςξα κρίση στὴν ’ τῂν τᾳχτικΜῃ“ στρατῃγικῃ καὶ τίς ὀργακλασική Ἀριστερά, ποὺ κορυφώθῆκε τὸ νωτικὲς δομὲς τοῦ ἰδεολογικοῦ του χώρου
καὶ τὸ ἓρριξε σὲ μιὰν ἀνεύθυνη καὶ καταῇ
Φεβρουάριο τοῦ 1968.
στρεπτική προεκλογικὴ δημαγωγία. Ὀλη
Ἡ 21η Ἀπριλίου, σὰν τεχνητὴ δυνατὸτητα τῆς κοινωνίας ποὺ τὴ γεννησε καί τοῦ ἡ μέχρι τωρα συμπεριφορὰ ἐκδηλώνει μιὰ
πολὺ μεγαλύτερη εὐαισθησία σὲ θεαμαίμπεριαλιστικοῠ μηχανισμοῦ ποὺ τήν ἐπὲτικὲς καὶ χωρὶς βαθιὰ συνείδηση ὲκλογικὲς
βαλε καὶ τὴ διατήρησε, μποροῦσε βέβαια
~ νὰ συγκρατήσει τὴ δυναμική τῶν παραπάνω παρουσίες καὶ ψηφοθηρίες, παρὰ ἀπέναντι
στὴ συναίσθηση εὐθύνης μπροστὰ στὶς
φαινομένων, ἀλλὰ ὅχι καί νὰ τὴν καταρ-

γήσει. Οἱ εύθύνες τῶν ἡγεσιῶν, οἱ ἀνεπάρκειες τῶν διαδικασιῶν, ἡ σκληρὴ πραγματικότητα τοῦ πραξικοπήματος, ἡ συσσώρευση ἱστορικῆς πείρας, ύποχρεωσαν σὲ
ἐσωστρεφεῖς ἀναδιπλὼσεις ἀτόμων καὶ συ_' - νὸλων, ποὺ ὁδήγησαν στὴν αύτογνωσία,
‘ _tùv ἓκρηξη καὶ ζύμωση.

δυνατὸτες,ποὺ πουθενὰ ἑ ι τὼ αδὲν ἓ ει
’ δειξει, καῖ”ἷπιπεδο λαϊκῆς συνειὸητοτητας
Ἔῗνῖῦέΰᾶ”“ἶζῖὶῖ““ἦ““”ῖᾶΐκῆ““ὃΐ)ῒεῑῆΐῖῐῆἲα
δὲν δημιουργεῖται μὲ κενή συνθηματολογία.
Πόσα ὅμως ἀπ’ αὐτὰ ἀναλογίσθηκε ἡ ἠγεσία του, ποὺ ὑπὸσχεται καὶ κόπτεται γιὰ
τὴν ἀπ’ τὰ κάτω πρὸς τὰ πάνω λειτουργικὸτητα τοῦ κινήματὸς της; Ἀπὸ κάτω ἀπὸ
ποιὰ βάση; Ἀπὸ 1mg“ @11ngwa εῖναι τὸ
ἴδιο ἑτερόκλητη μὲ τὴνέκορυφῄ Ἀπ’ Δτὴ

ἀρχὲς ἑνὸς πολιτικοῦ κινήματος ποὺ θεωρεῖ *βᾶ-ΜΓῗῆΓῆὖῦὖή Ίῖὅῗῖἷῖπώντας Ὺξὰ
ἀναγκαῑο. ζΗ ὑπερεπαναστατική ἐξάλλου σοσιαλισμὸ ὁραματίζεται, ἀνάλογα μὲ την

“’ · » ἓξ ὅλους τοὺς χώρους ἀπὸ Agata μεχρι
’ Ἀριστερά, ο ιεργασ ες αύτὲς,σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς παγκὸσμιες ἐξελίξεις, äpxŒ
ν’ ἀποδίδουν νέες πολιτικὲς κινήᾶῒξ και

Wow τήν ἐλπίδα τῶ ἀνανεωἓένου μῂλλρχτρς, Οἱ πρῶτες δυναμιτιςῑτΔ mg;
ργανὼσεις εἶναι’ αὐτῆς ἀκριβῶς,τῆς κατάὲῗτασης ἤννημα, που οἱ περισσὸτε ες,
ῥοερχ μενες π· τ ν στικ χ p‘o,‘ δὲ
εσαν να ξεπερασουν ἀλλιῶς τις αδύ-

υ i νὰ ίνουν πολιτικὲ 69W- .

ὡσεις. Στὸ χῶρο τῆς παλιᾶς συντήρησης
0E δημιουρΥηΘΟὕν νεοδεξιὲς καὶ κεντροεξιὲς ’ὁμαδοποιήσεις, ὲνῶ ἀπ’ ’τὸ χῶρο τῆς

‘KeV‘cpoaptCtepfig μεταρρύθμισης, ‘oî βαθιὲς .

ῥμώσεις, Θὰ φὲρουν· ὁργανὼσεις· σὰν τὴ
’ ἀτικὴ “”Αμι)να καὶ τὸ ΠΑΚ τοῦ Α.
ῥρὲου. Ἀπ’ αὺτὲς ἡ καθεμιὰ θ’ ἀκο-

- tich · αθύτεα ,ἑπεξεργασμὲνες . ’

ζ, Shag-c πο Α
“ ‘ 1'” ’

WW

tin” .

πέρίπτωση, κομματικη πελατεία, σουηδικὸ
πρὸτυπο,σοσιαλδημοκρατία,ἀπελευθερωτικὰ
ιέπιαναστατικὰ κιν’ ατα ἢ Kai κομμουνισμό

ιοι) κοσ α ι ,ιωψριιι , “ : e

π τὰ μέλη καὶ τοὺς ὀπαδούς του ἐκφρῗίζουν

συνειὸῃτα τὸ σοσιαλιστιρςρ κινῃμιὲήιις
ά ας τοῦ 1974;

Δὲν εἶναι έπὸμενο λοιπὸν ἡ μικροαστικὴ
σὺνᾞεση της βασης, τὸ ἀλλοπρόσαλλο τοῦ
ἰδεολογικοῦ χαρακτ-ήρα της καὶ τὸ χαμηλὸ
ί εδὸ τ νἸ ῗκντανακλασθεῖ
στὴν κορυφὴ Kai τὴ γραμμή τοῦ κινηματος

-Kai νὰ τὸ ἐπηρεάσει ἀποφασιστικα ῒῑτε
διαλὺοντὰς το εἴτε δίνοντάς του ὁλοτελα
διαφορετικὸ προσανατολισμὸ; Ἀλλὰ ἂν
αὐτὸ δὲ συμβεῖ δὲ ea ’ναι ἓνδειξη ὅτι στὴν
πραγματικὸτητα δὲ λειτουργεῑ ’ἡ ἀπ’ τὰ
κάτω κίνηση; "Ἡ «Δήμοκρατική Ἀμυνα» συνιδρυοντας
τ -μῑα σ ια
μέ““π“ρ“ ωθυστερα περιεργα ἐπεισόδια-προσπάθῃσε νᾶ κατοχυρώςει τῂν ἐλεῄςρη
διακίνηση καὶ λειτουργία ρευμάτων. Καταρχὰς, πῶ έσα σὲ τέτοια ἰδεολογικη συγχυση
καὶ μετεκλογικὴ κρίση εἶναι δυνατὸ νὰ

·μὲτ

λειτου
’σουν
τὰ
εὐματα;
Ᾰευτερο,εἶναι
’ πολυ δυσκολο να ἓειτουργήσουν εὑ ατα,
- οταν ενα και μονο καταρχην σ o - ρεῦμα
- Lupe την πρωτοβουλια, μονοπωλῶπιῖἓῖιῖν

ἰδεολο ικὸ ῶ o ποιῑέ ε α ε και αλλου

νὰ καλέσει ὑπὸ τὴ σοφή Kai ἤδη ἀναπόφευκτα κρυσταλλωμένη ἡγετική του στέγη
καί ὅσους ἄλλους σὰν ἄτομα συμφωνοῦν
καὶ θέλουν νά συμμετὰσχουν. Λειτουργία

ρευμάτων ἐξασφᾳλίζεται ὅταν ὑπάρχει ἰσοτιμία μεταξὺ τους ἀπαβχῆς. Ἀλλὰ ποτε
ἰσότιμα τά ρεὺματα αὐτά κάθισαν γὺρω ἀπὸ
τὸ ἴδιο τραπέζι νὰ συζητήσουν Kai συγκροτήσουν ἀπὸ κοινοῦ, μὲ ἁμοιβαῑες ὑποχρέωσεις Kai έγγυήσεις, ἑνιαῖο πολιτικὸ φορέα
μέσα στὸν ὁποῖο ὴ προσωπικότητα τοῦ
mes συμβαλλομένου μέρους θά ’ταν πλήρως ·
διασφαλῑσμένη; Kai τί κατο υ ὡσεις ὺSwawôavoﬂvôm τῆς
προσωποπαγιοποίησής του; ”Ολα τοῦτα τὰ
ἐρωτηματικὰ δὲ μας έφησυχὰζουν γιὰ τὸ
μέλλον τοῦ ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, τὸ τρίτο σκέλος τῆς ἀντιπολί- ,
τευσης, ἡ Ἔνωση Κέντρου, δεσμεὺεται καθοριστικὰ ἀπὸ τά ταξικὰ Kai ἰδεολογικὰ
ὃριά της, στὰ ὁποῖα δέσμέυσε Kai τὶς Νὲες
Δυνάμεις. Ἱστορική της ἀποστολὴ ἴσως
νά ’ναι, ἀφοῦ ξεπεράσει κι αὐτὴ τὰ ἐσωτερικά της προβλήματα (βλ. ἄρθρο Λιναρδὰτου ΑΝΤΙ·ἀρ. 8), ἡ συμβολή στὴν ἀνανέωση τῶν ἀστικῶν πολιτικῶν φορέων.
Νὰ συνεργασθεῖ μὲ τὸν Καραμανλῆ στὴν
πρὸς τὸ Κέντρο πορεία του, ποὺ ὑπερθεματίζει σὲ πολλὰ σημεῖα τὴν πολιτική
τοῦ Γ. Παπανδρέου.
Ἕνα π ῶτο συ πέ ασ α ποὺ βγαίνει
ἀπὸ τα παραπάνω εἶναι ἑτι ἀφ’ ἑνὸς μὲν
ὑπάρχει βαθιὰ κρίση ἡγεσίας καὶ ἰδεολογιας στὸν προοδευτικὸ γῶρο. Kai τὰ πάντα
καταμαρτυροῦν γι’ αὐτή. Ἀφ’ ἑτέρου ἡ
ἀνανέωση Kai ὁ προσανατολισμὸς βάσει
τῶν νέων δεδομένων στὸ χῶρο αὐτὸ ἔχει
πάρει Kai πόλι ἀναστολὴ.

Ἐκεῑνες οἱ νέες δυνάμεις ποὺ γεννήθηκαν
κι ἀντρὼθηκαν μέσα στή δικτατορία, σὰν
ἁκαταμάχητη ἀνάγκη νέας πολιτικῆς έκφρασης, πνίγηκαν μέσα στὴ δίνη τῶν γεγονότων καί παγιδεὺτηκαν, πρὸς τὸ παρόν,
σὲ μηχανισμοὺς ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν τὴν
ἀνάπτυξη τῆς προσωπικὸτητὰς τους Kai
τὴν ,ἀντάξια τῶν περιστάσεων έπάνδρωση
τῆς ἀντιπολίτευσης.
“Ωστὸσο ὑπάρχουν τώρα οἱηῑροϋποθέσεις
Ὑιὰ νὰ μπεῖ σὲ κίνηση μιὰ μακριὰ κατεργασία ποί), ἀρχίζοντας ἀπὸ βαθιὰ κι ὑπομονετικὴ δουλειὰ ὑποδομῆς, ea συγκεντρώσει
γύρω της ὅλες τὶς γνήσιες δημοκρατικὲς4
Kai προοδευτικὲς δυνάμεις, καὶ θὰ συμβάλει
στήν, ἀνανέωση τοῦ κινήματος και τῶν πολιτικῶν φορέων του.
Γιῶργος Σεφερτζῆς

“ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Τοῦ Ν. Γιανναδάκη
αὕτη σημαὸεύει τὴ γέννηση τοῦ
ραὸοσιακῆς ἀριστερᾶς ἤτανε πολὺ
ΚΚΕ -ἑσωτεριῖ-ιοϋω καὶ τὴν ἀρχὴ
βαθύτερη. Ἡ δημοσίευση τῆς ἐπιτῆς ἀνοιχτῆς πάλης γιὰ ἓπικράτηση στολῆς αὒτῆς ἇποτέλεσε καὶ τὴ λητῶν, δύο πιὰ K.K. μέσα στὸν ἑλξιαρχικὴ πράξη τῆς γέννησης τοῦ
«χάους» τ-τοῦ χώρου τῶν ᾶὸεσμεύλαὸικὸ χῶρο.
1968, Αὔγουστος. Οἱ ’Έλληνες πλη- των, ὅπως λέγεται σήμερα. ” ,
ἢ Πέρασαν ἀπὸ τότε ἕξηΙ χρόνιαμῖ
ροφοροῦνται τὴν ἓπέμβαση τῶν σοΣτὸ χῶρο τῶν ἀδεσμεύτων παρατηβιετικῶν στρατευμάτων στὴν Τσεροῦνται τώρα ὃιάφορες κινήσεις καὶ ’
χοσλοβακία. Ἀπὸ τὸ Παρθένι τῆς
τάσεις -π.χ. ἡ ((κίνηση γιὰ τὸ eEwΛέρου ῳτάνει στὴ γαλλικὴ «Màvr»
αῖο Κάμμα τῆς Μαρξιστικῆς Ἀριμιὰ ἐπιστολὴ ἒξορίστων στελεχῶν
στερᾶς», οἱ ὁμάδες τοῦ θεάτρουξ
τῆς ἀριστερᾶς, μὲ τὴν ὁποία κα((ΣΤΟΑ», ποὺ συνεχίζουν ἀκόμη τὶς _ ταδικαζόταν ἡ εἰσβολὴ σὰν ((ἆπεμ’ συζητήσεις τους, 2.1.2...— Ἀπὸ ποῦι ·πόληση τῶν σοσιαλιστικῶν ἰδεωὅμως προέρχεται αὐτὸς ὁ χῶρος καὶ “
δῶν». Ἐπρόκειτο ’γιὰ μιὰ τοτί ἐκφράζει μέσα στὴν ἱστορία καὶ
ποθέτηση ’ ποὺ ὗπερέβαινε κατὰ
ζητοῦσε ἀπὸ τὰ στελέχη καὶ τοὺς ι πολὺ τὰ ὅρια τῶν ἀνανεωτικῶν στό- τὴν προβληματικὴ τῆς ἑλληνικῆς - _
ὀπαδούς της νὰ τὴν ἀπομονώσουν
ἀριστερᾶς; Μὲ τὸ κείμενο ποὺ,,ἀκοτ ’
χων ποὺ εἶχε τάξει ἡ ’συσπείρωση
καὶ νὰ συμβάλουν ((στὴν προαπάτοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὰ δύο KK, δηλ. τὸ
λουθεῖ γίνεται μιὰ πρώτη προσπάᾷ
θεια ἀνανέωσης τοῦ ἀριστεροῦ κινή- ((Γραφεῐο Ἐσωτερικοῦ», καὶ ὑποδή- θεια γιὰ νὰ ὃοθεῖ ἀπάντηση o" αὐτό,
ματος στὴν “Ελλάδα)). ‘H ἐπιστολὴ
λωνε ὅτι ἡ κρίση στὸ χῶρο τῆς πατὸ δύσκολο καὶ ἐπίκαιρο ἐρώτημα
1968, Φεβρουάριος. Μιὰ ἔκτακτη
ἐκπομπὴ τῆς ((Φωνῆς τῆς ἀλήθειας»
κάνει γνωστὸ στὸν “Ελληνικὸ λαὸ
τὸ γεγονὸς τῆς ὃιάσπασης τοῦ ΚΚΕ,
ὅηλ. τοῦ κομματικοῦ μηχανισμοῦ
στελεχῶν ποὺ βρισκόταν ἐπὶ 20
σχεδὸν χρόνια κάπου στὶς ἀνατολιῂ
κὲς χῶρες καὶ πού ἔπαιζε πάντα τὸν
καθοριστικὸ ρόλο στὶς ἀποφάσεις τῆς
“Ενιαίας Δημοκρατικῆς Ἀριστερᾶς.
Λίγες μέρες μετὰ τήν, ἱστορικὴ
πιά, ἐκπομπὴ μιὰ ὁμάδα παλιῶν καὶ
νέων στελεχῶν τῆς ἀριστερᾶς ἔστειλε ἀπὸ τὶς φυλακὲς τῆς Αἴγινας ἕνα
ἀνοιχτὸ γράμμα ποὺ καταδίκαζε τὴ
ὃογματικὴ ((ὁμάὸα Κολλιγιάνη» καὶ

Σὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς ἀρχαίους
κοσμολργικοὺς μύθους τὸ χόὶος
’ὧίἶὲγὲέῖοὲη Πέυρῖηὲιὲἶὲἷίέἱι Ξ
μηὸἑνε μὲ μιά του ἐνέργεια

προσδίδει μορφὴ καὶ βάζει τά· “ ἀρχίζει νὰ λειτουργεῖ στὸ θεϊκὰ ”Ισως, ἡ ἀπουσίαΥ ἑν
- ποὺ
ἥτανε
ἡ αἰτία. '_
En σ’ ἕνα νεφὲλωμα ἀρχέγονων προδιαγραμμένο πλαίσιο
ἀλλοιώνεται πιὰ
δυνατὴ ἡ . ἀνθρώπινη

/

. ἕφταιξε καὶ μόνο ἡ

προηγούμενη πορεία, τὴν
ἐξακολουθητικὴ παρουσία παλιῶν
πολιτικὴ σκέῴη καὶ πράξη τῆς
«Θεῶν», ὅπου ἡ βούλησή τους
((βάσης» στὰ πλαίσια μιόῑς
διέπει ἀκόμα τὴ λειτουργία τοῦ
καθορισμένης ἀπὸ πάνω
παραδοσιακοῦ χώρου, καὶ τῆς
ἀνελαστικῆς μορφῆς.
συνείδησης, τῆς ἀριστερᾶς.
Συμπερασματικὰ καὶ σ
Βέβαια, στ-ὴν περίπτωση αὐτοῦ
τελευταία ἀνάλυση, ὁλόκληρα τὸ
τοῦ χαοτικοῦ χώρου, ἡ
οἰκοδόμημα τῆς ἑλληνικῆς η
δυνατότητα ὕπαρξης ἑνὸς Θεοῦ
ἀριστερᾶς βασιζόταν στὴν
ἤτανε, ἀπὸ τὴν ἀφετηρία κιόλας,
ἀντίληῴη τῆς ἔξωθεν
περιορισμένη z ἡ πράξη
ὑποκινούμενης καὶ ἀπὸ τὰ πάνω
δημιουργίας τοῦ «χάους» εἶχε
πρ αγματωνόμενης κοινωνικο σὰν προηγούμενή της τὴ
πολιτικῆς μεταβολῆς - πέρα
σχετικὴ ἀπόλυτη, ρητὴ
για πέρα προσαρμοσμένο στὰ
ἅρρητη ἀπόρριψη κάποιου Θεοῦ.
ὀργανωτικὰ πρότυπα καὶ τὶς
Καί, ἠ πράξη χειραφέτησης ἀπὸ
ἀντιλήψεις τοῦ «λενινιστικοῦ
προηγούμενα σχήματα, ἱδανικὰ
κόμματος νέου τύπου». ‘H
καὶ αὐθεντίες καθιστοῦσε τὸ
ἀντίληψη αὐτὴ ἐξασφάλιζε τὶς
χῶρο αὐτὸν ἐλάχιστα
θεωρητικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὸν
,ἐπιδεκτικὸ σὲ μιὰ καινούργια
ἐξουσιαστικὸ χαρακτῆρα σἰὴ
διαδικασία πολιτικῆς καὶ
σχέση μεταξὺ ἑνὸς ἱστορικὰ
ἰδεολογικῆς χειραγώγησης, ἢ
((προορισμένου» φορέα καὶ-τῆς
ἀποτέλεσμα τὴ νέκρωση κάθε
τὸν προσανατολισμὸ τοῦ
ἔστω καὶ αὐτο-χειραγώγησης.
οοακΩοστυωῄὶ.μεπαοχῃεὲεεῃὲ2ἑ κοινωνικο - πολιτικῆς του βάσης
δημοκρατικῆς διαδικασίας.
Ἐγκαταλείποντας τὸ ἐπίπεδο
καὶ γιὰ τὴ συγκεκριμένη πολιτικὴ
Συνετέλεσε στὴ διάπλαση μιᾶς
’τῶν μυθολογικῶν ἀναλογιῶν —
πραχτικὴ αὐτοῦ τοῦ φορέα, ποὺ
φυσιοχνωμία κα τῶν δυο
πολιτικῆς βάσης- ἀγωγοῦ καὶ
καὶ γιὰ νὰ πραγματευτοῦμε, σὲ
κατέτεινε στὴν πολιτικο πολιτικῶν ἐκ άσεων "ç
ἐκτελεστῆ προεπεξεργασμένων
γενικὲς γραμμές, ὁρισμένα μόνο
ἰδεολογικὴ
χειραγώγηση
τόσο
ἇριστεξᾶξ
Ξτανε
οῇςξιαςεῐικα
κατευθύνσεων,
’στὴν
ἐμπέδωση
αἴτια ποὺ ὁδήγησαν σειρὰ μελῶν
τῶν
ἷδιων
τῶν
μελῶν
του
ὅσο
καὶ
ἀνύπαρκῑῃ
——
ἀπόλυτα
ἴδια
μὲ
τῆς
ἰδέας
ὅτι
ἡ
ἂποκάλυψη
τῆς
τῆς ἀριστερᾶς στὴ μιὰ ἢ τὴν
τοῦ πολιτικο - κοινωνικοῦ χώρου
’ἐὲείνῃ
τοῦ
Σοβιετιὶςοῦ
κόμματος
”
’
ἀλήθειας
ποὺ
ἐμπεριέχεται
στὸ
ἄλλη μορφὴ χειραφέτησης ἀπὸ
ποὺ ἱστορικὰ μόνο αὐτὸς
Στὴ
μιὰ
καὶ
μοναδικὴ
πολιτικὴ
ÿ αὐτὴν ω- υἱοθετοῦμε τὸ σημερινὸ κοινωνικὸ γίγνεσθαι ἀνήκει στὴν
((ἐξέφραζε». Ἀπουσίαζε τελείως
ἀλήθεια ἀντιστοιχοῦσε ἡ ὕπαρξη
ἀπόλυτη δικαιοδοσία τῆς
, καὶ πιὸ κατανοητὸ ὅρο ((χῶρος
ἡ ἀντίληψη ποὺ θὰ. ἀναγνώριζε
καὶ ἡ· λειτουργία ἑνὸς καὶ
ἑκάστοτε ἡγετικῆς ὁμάδας καὶ
τῶν ἀδεσμεύτων».
τὴν οὑσιαστικὴ προτεραιότητα
στὴν ἐπικράτηση ἑνὸς ἄκαμπτου
στὸν αὐτόνομο προβληματισμὸ
Βασικὸ γνώρισμα τοῢ χώρου τῶν
πολιτικοῦ φορέα. Μὲ τὴν
καὶ μονολιθικοῦ καθεστῶτος ἐκεῖ
ἀδεσμεύτων εἶναι ἡ σχετικὴ
παραδοχὴ αὐτ-ὴ σὰν δεδομένη, ὁ τοῦ κοινωνικο - πολιτικοῦ χώρου,
όπουχθὰ ἔπρεπε νὰ κυριαρχεῖ ἡ
ἀπόλυτη χειραφέτηση ἀπὸ τὸ
στὴν ὅλη διαδικασία διαμόρφωσης
πολιτικὸς αὐτὸς φορέας
παραδοσιακὸ γενικά, χωρὶς τὴν
> τῆς συλλογικῆς πολιτικῆς
Ξὲἓῗέυνέῧ” ξῗέυθῗξουμὲῗέα - του
δραστηριοποιοῦνταν καὶ,
συνείδησης καὶ βούλησης καὶ
ταυτόχρονη προσχώρηση σὲ
ἀνθρώπου.
ἐπενέβαινε c’ ἕναν δοσμένο
κυριαρχοῦσε ἡ ἰδέα ὅτι ὑπῆρχε
ἄλλα, πάλι παραδοσιακά,
Στὸ ἐπίπεδο "g ἐσωτε ικῆς
πολιτικο-κοινωνικὸ χῶρο μὲ
μιὰ φύσει καὶ θέσει κατώτερη
μορφώματα τοῦ χώρου τῆς
λειτουρχίας1 καί al: δυδ πολιτικὲς σκοπὸ νά περάσει (νὰ εἰσαγάγει)
’ἀριστερᾶς (π.χ. σὲ
πνευματικὰ καὶ πολιτικὰ
ἐκφράσεις gig ’ ἀριστερᾶς ἤῃνε
τὴ μοναδικὴ πολιτικὴ ἀλήθεια
τροτσκιστικὲς ἢ φιλομαοϊκὲς
κοινωνικο-πολιτικὴ βάση ποὺ
δο ένε στς ἀρχὲς τοῦ
καὶ νὰ πετύχει τὴ σύμφωνα’μὲ
ὀργανώσεις ).
ἔπρεπε νὰ ὁδηγηθεῖ ἀπὸ τὶς
ἕνα ἄκαμπτο πρότυπο
«δημοκρατικά
44Ἡ χειραφέτηση τῶν μελῶν
συχκεντρωτισμῖῑ». Σὲ ὅλα τὰ
ὁμοιομορφοποίηση τῆς πολιτικῆς σκοτεινὲς ἀτραποὺς τῆς ἱστορίας
αὐτῶν ἀπὸ τὸ« παραδοσιακὸ
στοὺς δρόμους ποὺ χάραξε καὶ
κλιμάκια ἐφαρμόζονταν οἱ ἀρχὲς σκέῴης καὶ πράξης αὐτοῦ ’τοῦ
γενικὰ γίνεται καλύτερα
αὐτές, ἀφου ὅμως εἶχε χώρου. Δηλ. τὴν ἀνώτατη
ἐπικύρωσε μ.ιὰ ἀνώτατη, ἐξ
ἀντιληπτὴ ἂν περιγράψουμε τὸ
πολιτικὴ ἀποτελεσματικότητα ὁρισμοῦ, διάνοια.
πλαίσιο τῆς κατάστασης πού
μέσω τῆς ἑλαχιστοποίησης τῆς Αὐτὴ ἤτανε σὲ πολὺ - πολὺ
καθορισμὸς βασικῶίν διαφορετικότητας τῶν πολιτικῶνγενικὲς γραμμὲς ἡ εἰκόνα καὶ τὰ
ἐπικρατοῦσε γιὰ δεκαετίες στὸ
χῶρο τῆς ἀριστερᾶς. Ἐπειδὴ
κα ανυπ ρβλητων’“
στάσεωνζ ‘H ὁμοιομορφοποίησηβασικὰ στοιχεῖα τῆς κατάστασης
ποὺ ἑπικρατοῦσε, μέχρι τὸ 1968,
ὅμως ἡ περιγραφὴ καὶ ἀνάλυση
τῶν πολιτικῶν ’στάσεων σ
στὸ χῶρο τῆς ἑλληνικῆς
τοῦ ,πλαισίου αὐτοῦ , ἀπαιτεῖ
ν πηγὴ
διαδικασία κατάκτησης τῆς
τεράστιο χῶρο, θὰ περιοριστοῦμε
π οέλευ ς ““ ετικ”“ 6 άδας,
ἐξουσίας δὲν ἥτανε μόνο ὅρος ἀριστερᾶς. Ἀφήνοντας κατὰ
στὴν ἐπισήμανση τῶν
μέρος καὶ γιά ἄλλη φορὰ τὸν
- Ἴ οἶποζα ποτὲ cäv ἱστοξία τῆς sine qua non γι’ αὐτὴ τὴν
βασικοτέρων, κατὰ τὴ γνώμη “ λλῃνικῇς ἀριστερᾶς δὲν εἶχε· κατάκτηση,- ἀλλὰ καὶ βασικὴ προσδιορισμὸ τῶν αἰτίων
μας, στοιχείων ποὺ τὸ συνέθεταν : ἀναδει τεῖ έσω ιᾶς a
προϋπόθεση γιὰ τὴν ὑλοποίηση διαμόρφωσης καὶ διατήρησης
ι Κατ’ ἀρχήν, ὑπῆρ ε σχεδὸν πάντα
δῃμοκρατικῃς ια ικασίας, ἀλλά τῆς ὑπόθεσης τοῦ σοσιαλιστικοῦαὐτοῦ τοῦ καθεστῶτος στὸ χῶρο
ἕνας δυϊσμὸς στέν πολιτικὴ
τῆς παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς,>
πάντα έσω ((ἀνακτο ικῶν
μετασχηματισμοῦ. Καὶ αὐτὸ
m
ἕκφραση τῆς ἀριστερᾶς περνᾶμε τώρα στὴ διερεύνηση
γιατὶ 6 σοσιαλιστικ
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vow οποιουνταν ν
ετασχ maniac-92.65 ᾔτανε πάντα τῶν αἰτίων ποὺ προκάλεσαν
οζὲτ ς ςχ 931 μὲ ἔχῃς, ΒΔνο διαδικασία δημιουργίας τοῦ
τοῦ
ώρου τῶν ἀδεσμεύτων.
ρ τυποἶ οβιετικό, καὶ ἔργα “
σο ιετικοῦ κύ ατο . Τὸ
ᾧ
αινό
ενο
”
δ
ιου
ίας
νης
πολιτικῆς
εύτερο ριο φοροῦσε τὶς
μ
τῷν ᾀὲεσμεύτων ὀξείλεται κυρ ως
βασικὲς πολιτικὲς - ῑδεολογικὲς
καὶ ὁργανωτικὲς ἑπιλογὲς ,καὶ τόσο χιᾲ τὰ παρρν ὅσο καὶ χιὰ σὲ gui natal] στ ἑπίπεδο τοῦ
«ἐποικοδο ’ τος». Σὲ μιά ’
κατευθύνσεις, οἱ ὁποῖες _
, τὸ έλλον.
κρίση πού σημειώθηκε στὸ ζ
θεωροῦνταν σὰν περικλείουσες ’Έτσι,
ἡ πολιτικ
πλαίσιο μιᾶς συγκυρίας
τὴν ἀπόλυτη καὶ μοναδικὴ
δραστηριότητα καὶ τῶν δύο
. γεγονότων καὶ καταστάσεων,
ἱμάντας διαβί ασης τῶν _
πολιτικὴ ἀλήθεια. Οἱ ἐπιλογὲς ἐκφράσεων τῆς ὲλληνικῆς
ποὺ στάθηκε ἀδύνατο νά
αὖτὲς καὶ κατευθύνσεις
ἀποφάσεων κα κατευθύνσεων
ἀριστερᾶς δὲν ἥτανε τίποτε
«ἐκλογικευτοῦν» ὁμαλὰ μὲ βάση
ὑποκρύπτονταν σχεδὸν πάντα ἄλλο παρὰ μέσο ,κατασκευῆς
’τοῦ παράνομου πολιτικοῦ
τὸ _ σύνολο τῶν παραδοσιακῶν
τμηχανισμοῢ. Αὐτὸ σήμαινε πὼς ’κάτω ἀπὸ τὸν μανδύα διαφόρων συγκεκριμένων
-ισμῶν, μιᾶς πολυσήμαντης
ἀδιὰμφισβήτητων θέσεων καὶ
ἡκ δημοκρατικὴ λειτουργία τοῦ
(προκαθαρισμένων) σκέψεων καὶ
πολιτικῆς
γλώσσας
ποὺ
ἡ
ἡγετικὴ
χρήση τῆς παραδοσιακῆς
, νόμιμου _ πολιτικοῦ φορέα τῆς ’ὁμάδα, καὶ τῶν δύο πολιτικῶν πολιτικῶν στάσεων, ποὺ θὰ
ἒξὲμῇζῖῗὲ a?“ m” “PM
ἱ-ἀριστερόἰς ἐκφραζόταν μόνα ἀναπαρῦῃαγαν
τὸν
ἑαυτό
τους
σὲ
ἐκφράσεων τῆς ἀριστερᾶς, εἶχε
((ἐποικοδομήματος» ἀγκάλιασε
’ ὰ διαδικασία τυπικῆς
ὅλο καὶ εὐρύτερους κοινωνικο τὴ
δυνατότητα>
νὰ
τῆς
δίνει
κάθε
βασικὰ τὰ πιὸ ἐνεργὰ καί,
ιῖἓξιῖξὲἶάξὶῗόεξᾳὲτῗχανε
πολιτικοὺς χώρους, μὲ
cg: μονοὲσ-ἵῃτιὶιοικὲἆιὲι περιεχόμενο,ἀποτέλεσμα, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ
ταυτόχρόνα, «διανοούμενοι»
ιοῆτοῦ παράνο ου πολιτικοῦ
δῖκαῖὧιοόγιῆσηςς καὶ γιῖξοξρμογῆς ’ ,. 6 συγκεκρι ένος· πολιτικὸς
στοιχεῖα τῆς παραδοσιακῆς
ἰσ οῦ” ‘H -ἐὲουσιαστικὴ
ἀριστερᾶς, δηλ. ἕνα πολὺ μικρὸ
φορέας περ σει στὴν ἐξουσία, τὴ
αράνομου
τῆς κάθεγ φορὰ ἰσχύουσας '
ἀριθμητικὰ σύνολο,
“ «πολιτικοϊδεολογικῆς «γραμμῆς». _ συστηματικὴ ἀνα-παραγωγὴ καὶ.
ανισ ’ ὰ
’Στὸ ἑπίπεδο ’ “ç ἀντίλ ς ιὰ.
4 ἐγκαταλείποντας μᾶλλον ἀνέπαφο
Ῐέῗιῒξζὲὴσιῗᾷσέἶῖῗῧῖηπζῗ
κράτησαν.,.σὲ ὅλη τὴν
τὸ μεγαλύτερο καί, οὒσιαστικάλ ”

- δυϊσμὸς ποὺ καθόριζε ‘
, ἀποφασιστικὰ τὸν ἐσωτερικὸ
Ἃ, τύπο λειτουργίας της. Στὴν μετὰ
τὸν ἐμφύλιο πόλεμο περίοδο
- εἶχαμε νὰ κάνουμε μὲ δυὸ
πολιτικὲς ἐκφράσεις της, μιὰ
’ςινόμιμη» καὶ μιὰ ςιπαράνομη».
ἿΗνόμιμη ἕκφραση τῆς ἀριστερᾶς
δὲν ἤτανε τίποτε ἄλλο παρὰ ὁ

μόνο ((παθητικὸ» τμῆμα της.
Ἐπιπλέον, στὴ διερεύνηση τῶν
αἰτίων γέννησης τοῦ χώρου τῶν
ἀδεσμεύτων, δὲν πρέπει νὰ
ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ἐποχὴ κατά τὴν
ὁποία ἐμφανίζονται συμπίπτει
μὲ τὴν περίοδο ἕντασης τῆς
κρίσης τῆς κομμουνιστικῆς
ἀριστερᾶς σὲ παγκόσμια κλίμακα
καὶ μὲ τὴν περίοδο πλήρους
ἀδυναμίας τῶν παραδοσιακῶν
κομματικῶν μηχανισμῶν νὰ
μεθοδεύσουν, σύμφωνα μὲ τὶς
ἀποκλειστικές τους ἀντιλήψεις
καὶ ἀπαιτήσεις, τὴν
προβληματικὴ ἑνὸς χώρου ποὺ
, πάνω του πίστευαν ὅτι εἴχανε
ἀποκλειστικὸ καὶ μοναδικὸ
«ἱστορικὸ» δικαίωμα. Ἡ
ἐξαιτίας τῆς δικτατορίας
ἀδρανοποίηση τῶν μηχανισμῶν
αὐτῶν ἄνοιγε καὶ ἕναν κάποιο
δρόμο ((ἀπελευθέρωσης» ἀπὸ τὴν
ἄμεση κυριαρχία μιᾶς ἀπόλυτης
καὶ ὀργανωμένης σκέῲης καὶ
λογικῆς.

Τὰ αἴτια δημιουργίας τοῦ χώρου
τῶν ἀδεσμεύτων δὲν
ἐπισημαίνονται ἐδῶ μὲ πρόθεση
νά ἀποτελέσουν τὴ βάση γιά μιὰ
διεξοδικὴ ἱστορικο - πολιτικὴ
ἀνάλυση τοῦ φαινομένου.
Ἀναφέρονται σὰν στοιχεῖα ποὺ
ὅταν τοποθετήθηκαν στὸ πλαίσιο
μιᾶς ἄκαμπτης λογικῆς καὶ στὸ
χῶρο τῶν παραδοσιακῶν,
ἀπολύτου κύρους, θέσεων,
συνετέλεσαν στὴ δημιουργία
ὃρισμένων λογικῶν καὶ
ίδεολογικῶν ἀδιεξόδων,.ἡ διαφυγή
ἀπὸ τὰ ὁποῖα συνεπαγόταν μιὰ
μερικὴ ἢ ὁλικὴ ((ἄρνηση».
Πρῶτο αἴτιο γιὰ
χειραφέτηση ἑνὸς μέρους τῆς
παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς
ἀποτέλεσε ἡ στάση τῶν
λεγόμενων σοσιαλιστικῶν χωρῶν
ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ
δικτατορία. Σὲ μιὰ ἑποχὴ ποὺ ἡ
((καπιταλιστικὴ Εὐρώπη»
ἀκολουθοῦσε πολιτικὴ «ἠθικῆς
ἀπομόνωσης» τοῦ δικτατορικοῦ
καθεστῶτος, οἱ κυβερνήσεις τῶν
ἀνατολικῶν χωρῶν φρόντιζαν νὰ
ἐρωτοτροποῦν καὶ νὰ ἀναπτύσσουν
ἀκόμα παραπέρα τὶς πολιτικὲς οἰκονομικές τους σχέσεις μὲ τὸ
ἑλληνικὸ δικτατορικὸ καθεστώς.
Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὕπαρξη
ἢ ὅχι βαθύτερων καὶ πάντα
ἀμφιλεγόμενων λόγων, τὰ μέλη
τῆς παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς
ὑποχρεώθηκαν νὰ ἐπανεκτιμήσουν
τὴν ἐγκυρότητα μιᾶς
παραδοσιακῆς θέσης, ὅτι δηλ.
«οἱ σοσιαλιστικὲς χῶρες εἶναι
ἐξ ὁρισμοῦ ἀντίθετες πρὸς κάθε
ἀνελεύθερο καὶ ασιστικὸ
καθεστὼς καὶ π ντα ἀρωγοὶ τῶν
προοδευτικῶν καὶ δημοκρατικῶν
κινημάτων». Στὴν προσπάθειά
τους αὐτὴ ἠ ἐπίσημη κομματικὴ
λογικὴ τοὺς πρόσφερε δύο
βασικὰ συλλογισμούς, ποὺ
ὁδηγοῦσαν κατὰ κανόνα σὲ δύο
ἀντίστοιχα ἀδιέξοδα :
α) “Av τὸ ἑλληνικὸ καθεστὼς
εἶναι φασιστικὸ καὶ δημιούργημα
τῶν ἐπιδιώξεων τοῦ ἀμερικανικοῦ
ἱμπεριαλισμοῦ, τότε δὲν στρέφεται
μόνο ἐναντίον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ,
ἀλλὰ ἀποτελεῖ καὶ ἀπειλὴ γιὰ
τὴν εὐρωπαϊκὴ καὶ παγκόσμια
ι εἰρήνη. Καμιὰ ἀναγνώριση ἢ

βοήθεια πρὸς αὐτὸ δὲν ἐπιτρέπεται μακροπρόθεσμων συμφερόντων
ἀπὸ τὶς δημοκρατικὲς καὶ τὶς
τοῦ ((παγκόσμιου προοδευτικοῦ
σοσιαλιστικὲς κυβερνήσεις
κινήματοςυῑ ἂν δεχόταν κανεὶς
ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου - ἂν οἱ
σὰν τέτοιο φορέα τὴν
κυβερνήσεις αὐτὲς ἑνδιαφέρονται,
Κυβέρνηση καὶ τὸ κόμμα τῆς
έστω καὶ στοιχειωδῶς, γιὰ τὴν
ΕΣΣΔ, τότε θά ἔπρεπε ἡ
ὑπόθεση τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ
πολιτική του πρακτικὴ νὰ
ἑναρμονίζεται, μ’ αὐτὸ ποὺ λέει
ἑλληνικοῢ λαοῦ καὶ γιά τὰ
συμφέροντα τῆς παγκόσμιας
ἢ ὑποδηλώνει κάθε φορὰ ἡ
εἰρήνης. ’Άρ α ἡ συμπεριφορὰ
κρατικὴ καὶ κομματικὴ γραμμὴ
τῶν σοσιαλιστικῶν χωρῶν
τῆς ΕΣΣΔ, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς
ἀποκαλύπτει ὅτι αὐτὲς δὲν
ἀνάγκες τοῦ κινήματος στὸ ὅποῖο
ἐνδιαφέρονται πραγματικὰ γιὰ
αὐτὸς προσωπικά ἀνῆκε, Στὴν
τὴν ὑπόθεση τῆς ἐλευθερίας καὶ
περίπτωση αὐτὴ ὅμως θὰ ἔπρεπε
τῆς δημοκρατίας στὴν Ἑλλάδα,
νά. εἶναι γνωστὰ σ’ ὅλους ὅλα
τὰ δεδομένα —- κοινωνικοὶ,
ἀλλὰ γιά τὴν προώθηση στενῶν
κρατικῶν συμφερόντων.
οἰκονομικά, στρατιωτικά,
β) “Av ἡ Σοβιετικὴ *Ἐνωση καὶ
πολιτικά, κ.τ.λ. —— ποὺ
οἱ ἄλλες ἀνατολικὲς χῶρες
θεμελιώνουν αὐτὴ τὴν ἄλλη
ἐνισχύουν, ἔστω καὶ de facto, τὸ
πολιτικὴ γραμμή, καὶ ὅχι μόνο
ἑλληνικὸ δικτατορικὸ καθεστώς,
ὁρισμένες ἰδεολογικοπολιτικὲς
ὑπηρετώντας γενικότερα
((σταθερὲς» ποὺ ἡ ἐλαστικότητά
μακροπρόθεσμα συμφέροντα,
τους ἐπιτρέπει κάθε φορὰ νά
τότε ἡ ἀντίσταση πρὸς τὴ
εἶναι ἐξίσου ἔγκυρες τόσο οἱ
δικτατορία ἐνδέχεται νά
((σωστὲς» ὅσο καὶ οἱ ((λαθεμένες»
παραβλάῴει ἀκριβῶς αὐτὰ τὰ
ἑρμηνεῖες μιᾶς κρατικῆς
συμφέροντα. "A ρ α ἡ ἀντίσταση πολιτικῆς. Τὰ δεδομένα αὐτά,
πρὸς τὴ δικτατορία μπορεῖ,
ὅμως, δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ εἶναι
κρινόμενη μακροπρόθεσμα, νὰ
διαθέσιμα στὸν καθένα καὶ
ἀποδειχθεῖ λάθος καὶ ἐπιζήμια.
ἑπομένως ἡ πολιτικὴ γνώση
Τὸ ἀδιέξοδο τοῦ πρώτου
προορίζεται νὰ παραμείνει γιὰ
συλλογισμοῦ ὑποδείκνυε τὴν
πάντα στεγανοποιημένη καὶ οἱ
ὑπεροχὴ τῶν κρατικῶν λόγων
εὐρύτεροι πολιτικοὶ χῶροι εἷναι
ἔναντι τῶν ἰδεολογικῶν σὲ μιὰ
καταδικασμένοι στὴν ἄγνοια καὶ
χώρα ποὺ θεωροῦνταν ἀπὸ τὴ
ὑποχρεωμένοι νὰ
φύση της προορισμένη νὰ
ἀποκρυπτογραφοῦν πολιτικά
κείμενα - χρησμούς.
ὑποτάσσει τά δικά της
συμφέροντα στὴν ἐξυπηρέτηση
Δεύτερο αἴτιο ἀποτέλεσε
τῶν· ἀναγκῶν τοῦ
τὸ γεγονὸς τῆς ἀπροκάλυπτης
((διεθνοῢς κινήματος». Τὸ
‘ εἰσβολῆς τῶν στρατευμάτων τοῦ
ἀδιέξοδο τοῦ δευτέρου
συμφώνου τῆς Βαρσοβίας στὴν
συλλογισμοῦ ἔθετε ἀνοιχτὰ, τὸ
Τσεχοσλοβακία. Τὸ γεγονὸς τῆς
πρόβλημα τοῦ φορέα καθορισμοῦ
εἰσβολῆς ἔπληξε καίρια τὸν
καὶ ἑκτίμησης τῶν γενικῶν καὶ
μεγάλο μύθο τῆς ἑλληνικῆς

(ί

ἀριστερᾶς. Ἠ εἰσβολὴ
πραγματοποιήθηκε σὲ μιὰ
ἐποχὴ ὅπου οἱ ἑλληνικὲς
ἀντιδικτατορικὲς καὶ
δημοκρατικὲς δυνάμεις ἀρνοῦνταν
ἕντονα τὶς διάφορες ἀμερικανικὲς
ἐπεμβάσεις στά ἐσωτερικὰ ἄλλων
χωρῶν καὶ θεωροῦσαν τὸ ἑλληνικὸ γ
στρατιωτικὸ καθεστὼς σὰν
δημιούργημα ἀκριβῶς μιᾶς
τέτοιας ἐπέμβασης, ποὺ εἶχε σὰν
σκοπὸ νά ἀνακύψει μιά ἀσύμφωνη
πρὸς τὰ ἀμερικανικὰ συμφέροντα
δημοκρατικὴ πορεία.
Μὲ τὸ γεγονὸς τῆς εἰσβολῆς στὴν
Τσεχοσλοβακία ἕνα ὁλόκληρο
οἰκοδόμημα πίστης κατέρρεε.
‘O ((σοσιαλισμὸς» ἀποκάλυπτε
τὸ ἀληθινό του πρόσωπα Τὸ
συγκεντρωτικὸ καί αὐταρχικὸ
καθεστὼς Νοβότνυ, σὰν ἀκριβὲς
ἀντίτυπο τοῦ ἐφαρμοσμένου
σοσιαλισμοῦ τῆς ((Σοβιετικῆς
Πατρίδας». Τὴν πλήρη
ὑποκατάσταση τῶν ἑπιδιώξεων
τοῦ σοσιαλιστικοῢ ούμανισμοῢ
στοὺς στόχους ἑνὸς αύταρχικὰ
καθορισμένου γενικοῦ
οἰκονομικοῦ προγράμματος, Τὸ
καθεστὼς τῆς κρατικῆς
ἰδιοκτησίας στὰ μέσα παραγωγῆς
ἐκεῖ ὅπου πιστεύονταν ὅτι
ἐπικρατοῢσε ὁ κοινωνικὸς ἔλεγχος
καὶ ἡ συλλογικὴ διαχείριση.

Τὴν ἀτμόσφαιρα ἀνελευθερίας καὶ
τὸ στοιχεῖο τῆς ἀπόλυτης
κυριαρχίας τοῦ συγκεντρωτισμοῦ,
ποὺ ὁδηγοῢσε τεράστια κοινωνικὰ
ούνολα στὸν τιιὸ χαμηλὸ τύπο
κομφορμισμοῦ καὶ
ἀπολιτικότητας καὶ τὴν ύπύθεση
τῆς ἀτομικῆς καὶ κοινωνικῆς
αὐτοολοκλήρωσης στὶς καλένδες
τῆς ἱστορίας. Τὴν ἡγεμονικὴ
θέση μιᾶς ((σοσιαλιστικῆς» χώρας
μέσα σ’ ἕνα χῶρο κατ’ ὄνομα
ἴσων ἑταίρων, ἠ ὁποία καθόριζε
μὲ τὶς ἀποφάσεις της καὶ τὶς
ἑντολές της τὶς τύχες ὁλοκλήρων
ἐθνῶν, Τὴν κενότητα σωρείας
λέξεων καὶ συνθηματικῶν
ἑκφράσεων κάτω ἀπὸ τὰ
πέλματα ὠμῶν κρατικῶν καὶ
((καστικῶν - κομματικῶν»
συμφερόντων. Τὰ ἀδιέξοδα καὶ 7'
τὶς ὀπισθοδρομήσεις ποὺ ·
προκαλοῦνται στὸῆ·πλαίσιο τῶν» ï
ὀργανωμένων κατὰ τὸ σοβιετικὸγ
πρότυπο οἰκονομιῶν, ὅταν ἡ Ἀ
θεωρία ὑποστήριζε πὼς ἡ
σοσιαλιστικὴ ὀργάνωση τῆς
κοινωνίας συνδέεται, ταυτὸχρονα
καὶ αὐτόματα, μὲ τὸν
παραμερισμὸ ὅλων τῶν
ἀνασχετικῶν καταστάσεσιν mg

’ἑμτιοδίζουν τὴν ὀρθὴ οἰκονομικῂ

ἀνάπτυξη καὶ ὁλοκλήρωσή
Τὴν ὁλοκληρωτικὴ ὑποταγὴ
μεγάλων δυτικῶν . “
γραμμὴ τῶν διαφόρωνν
«σοσιαλιστικῶν» χωρῶν, καῖ

ἐγγενῆ τους ἀδυναμία-,ἶνα _’.
ξεπεράσουν τὴν παραδοσιακζ
ἀποστεωμένη καὶ ἀντιανθ
δομή τους, καὶ τὴ δεσπ ικ ξ
ἐξουσιαστική, ὡς’,πρὸ
τους, νοοτροπία (τωρ

,λογικὰ καὶ ἰδεολογικά ἀδιέξοδα :
αἶ “Av ἡ ὑπόθεση τῆς μετάβασης
o" ἕνα δημοκρατικότερο καὶ
λιγότερο ἄκαμπτο καὶ δεσποτικὸ
σοσιαλισμὸ ἤτανε ἀποτέλεσμα
τῶν ἀποφάσεων τοῦ Κ.Κ.
Τσεχοσλοβακίας, τότε ἡ εὐθύνη
γιά τὴν ὶὲκβὲιγσῃη τρῦ πειράματος
n n- m’m-A

ἰδεολογικῆς συμπεριφορᾶς καὶ
σκέψης — δημιουργώντας ἕτσι
ἕνα ἀπόλυτα πειθαρχημένο
πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ σύνολο,
πάντα κατάλληλο καὶ ἐπιδεκτικὸ
στὴν ἐκτέλεση κεντρικὰ
λαμβανομένων ἀποφάσεων.

τὴν ἐπιβολὴ αὐτοῦ τοῦ ἰδεώδους
στὴ σκέψη καὶ τὴ συνείδηση
τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τώρα καὶ γ)
τὴν ((οἰκοδόμηση» μιᾶς κοινωνίας
ἀπὸ μιὰ ὁμάδα «ἀρ ιτεκτόνων»
-εἰδικά καταρτισμέὶων, στά

,ιψμψηῒπ -η-ηηῑῑπηβέσεια τοῦ

ἰδεώδους. πολιτικῶν στελεγῶν,

Καὶ ἀκόμα, ὅταν οἱ ἱκανὲς καί

μυστικὰ καὶ τὶς ἀπαιτήσεις γιὰ
τὴν πραγμάτωση αὐτοῦ τοῦ

ὲπιτύχει ἕναν βασικό της στόχο,
τὴν ἐξασφάλιση δηλ. τῆς
συγκατάθεσης μιᾶς μεγάλης
λαϊκῆς πλειοψηφίας. "A ρ α τ
προοδευτικὸ κίνημα θὰ πρέπει νὰ
δεχτεῖ τὴ λογικὴ τῆς σισύφειας
μοίρας· β) “Αν ἡ πολιτικὴ τοῦ
εἰρηνικοῦ δρόμου εἶναι σωστή,
τότε θὰ πρέπει νὰ ἀνακαλύπτει
καὶ τὰ μέσα αὐτοπροστασίας
της, Τὸ γεγονὸς τῆς ἀπρόσκοπτης
ἐπιβολῆς καὶ διατήρησης τῆς
δικτατορίας ἀποδεικνύει ὅτι ἡ
πολιτικὴ αὐτὴ δὲν εἶχε
ἐξασφαλίσει μέσα
αὐτοπροστασίας. ’Άρα ἡ
ἠγεσία ἑνὸς φορέα ποῦ ἀκολουθεῖ
μιὰ σώστὴ πολιτικὴ εἶναι δυνατό,
μὲ συγκεκριμένες πράξεις ἢ
παραλείψεις, νὰ ἐκθέσει τὴν
πολιτικὴ αὐτὴ στὸν κίνδυνο μιᾶς
ἀνεπανόρθωτης καταστροφῆς.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ τοποθετοῦνται
καὶ ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔφερε
στὴν ἐπιφάνεια ἡ διάσπαση τοῦ
παράνομου πολιτικοῦ
μηχανισμοῦὶ Πρόσωπα ποὺ
v θεωροῦνταν «ἱερὰ» γκρεμίστηκαν
ἀπὸ τὰ βάθρα τους“ πολιτικὲς
καὶ ὀργανωτικὲς ἐπιλογὲς ποὺ·
θεωροῦνταν ἀποτέλεσμα
συστηματικοῦ καὶ ἐπιστημονικοῦ
προβληματισμοῦ ἀποδεικνύονταν
σὰν «ἄνωθεν καὶ πέρα ἀπὸ τοὺς
συγκεκριμένους ἑλληνικοὺς
φορεῖς» προερχόμενες·
καταστάσεις καὶ περιστατικά τοῦ
παρελθόντος ,φωτίζονταν πιὰ μὲ
ἕνα διαφορετίκὸ φῶς καὶ πολιτικά
σχήματα ποὺ ἐμφανίζονταν σὰν
ἀνεξάρτητα καὶ αὐτόνομα
ἀποδεικνύονταν ἁπλὰ ἑξαρτήματα
ἐξωελληνικῶν κρατικῶν
μηχανισμῶν. Ἐπρόκειτο, μὲ δυὸ
λόγια, γιὰ ἔναν πολιτικὸ
μηχανισμὸ ἐφοδιασμένο ὄχι μὲ
μιὰ μέθοδο ἀνάλυσης καὶ
προσδιορισμοῦ τῆς, κάθε φορά,
συγκεκριμένης. κατάστασης, ἀλλά

καὶ τὸ φαινόμενο τῆς ἐπιστροφῆς ἀτελεύτητης, ποὺ στηρίζεται
Τὰ δύο αὐτὰ λογικὰ καὶ
στὶς πηγὲς καί, εἰδικότερα, στά
στὴ συνεχῶς έξελισσόμενη
ἰδεολογικὰ ἀδιέξοδα ἔθεταν ἐπὶ
ἔργα τοῦ νεαροῦ Μάρξ. Μὲ τὴν
γνώση τοῦ ἀνθρώπου, τῆς
τάπητος ὅχι μόνο ζητήματα
ὑποψία καὶ μόνο, τὴν ,
κοινωνίας καὶ τῆς ἱστορίας.
«ἀτελειῶν» καὶ ἁπλῶν
διαπίστωση, ὅτι ὁλόκληρη ἡ
Τοίτσ αἴτιο ιὰ τὴ
«παρεκκλίσεων» ἀπὸ ἕνα ἰδανικὸ
τρέχουσα ἐπίσημη μαρξιστικὴ
χειραφέτηση ε’νδς μέρους τῆς ιμὲ πίστεις σὲ ἀφηρημένα
πρότυπο, ὅπως εἶχε συμβεῖ μετὰ
σκέψη δὲν εἶναι ·τίποτε ἄλλο
σχήματα καί, ὑποθετικά, ἰδεώδεις
παραδοσιακῃς αριστερας
τὴ λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ 20οῦ
παρὰ ἕνα κωδικοποιημένο
οτ λεσε “
καταστάσεις. Μόνη του
συνεδρίου τοῦ ΚΚΣΕ. ’
σύνολο
((ἀληθειῶν»
_
’
((ἱκανότητα» ἥτανε ἡ προσαρμογὴ
“Υποχρέωναν, μὲ τὸν ἕνα τὸν
προσαρμοσμένο
στὶς
ἑκάστοτε
συγκέντοωνε
λίγο
ἢ
πολὺ
τὴν
τῆς πραγματικότητας, καὶ τῆς
«ἄλλο τρόπο, στὴν ἑπανεξέταση
ἀνάγκες
καὶ
σκοπιμότητες
ἑνὸς
τυπικὴ ἀποδογὴ τ”ἧς μεγάλης
στορίας, στὰ ἀνάλογα μὲ τοὺς
τῆς ὸρθότητας βασικῶν
Κράτους, μιὰ σειρὰ μελῶν ’τῆς
ἦῆιοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦκλαοῢ καιροὺς καὶ ἄνωθεν προερχόμενα
θεωρητικῶν ἀντιλήψεων ’γιὰ τὴ
παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς
.
κᾶῖ
ποὺ
ἀποσ
ο
”
«ἀδιαμφισβήτητα»
ἰδεολογικὰ
’
διαδικασία τοῦ σοσιαλιστικοῦ
στράφηκε στὴν ἀναζήτηση τῆς
ἓνταγματικὰ
καὶ
εἰρηνικὰ
μέσα
Ῑῗΐῇέγέό-ιαέοέ. μιά τέτοια συγκυρία
μετασχηματισμώ μιᾶς κοινωνίας
«καθαρῆς» καὶ «ἀνόθευτης» ἀπὸ
ἀποκαλυπτικῶν γεγονότων καὶ
δημοκρατίας καὶ στὸ- ἄνοιγμα
_ . ’,καὶ γιὰ τὴν ἑπάρκεια ὁρισμένων στενοὺς ὑπολογισμούς,
ἰδεολογικῶν
ἀντιφάσεων
ἔχει
τὶς
’ Γγενικὰ ἀποδεκτῶν
μιᾶς ((ὁμαλότερῃς» καὶ
ῑμαρξιστικῆς θεωρίας. εΗ
καταβολές της ἠ διαδικασία ’
ῑ « ἓὸῑιεοὲῗῑιιιιῖιὸς
ἀναζήτηση ἀφοροῦσε βασικὰ
. ((ἀσραλέστερῃς» πορείας πρὲς διοῖμόρφωσης τοῦ χώρου τῶν
μετασχηματισμὸς μιᾶς κοινωνίας
-τὴν οὐσία τοῦ σοσιαλιστικοῦ
ἀδεσμεύτων.
Ἠ
κρίση
ὅμως
στὸ
, ἐπιδιώκεται, ἢ πραγματοπο ιεῖται
. μετασχηματισμοῦ καὶ τὸ
σοαιαλισπικρίμεταοχημαωῑμοῢ- χῶρο πῆςιπαραδοσιακῆς
’ Ἀ-’ἀπὸ ἕνα μόνο ὁργανωμένο
πρόβλημα τῆς ’ἀλλοτρίωσηςγ μὲ ‘H ἀποτυχία τῆς πολιτικῆς τοῦ
ἀριστερᾶς
ἑκφράστηκε
καὶ
σὰν
ολιτικὸ φορέα καὶ σύμφωνα μὲ
βάση καὶ τὰ δεδομένα ποὺ
εἰρηνικοῦ δρόμου πρὸς τὴ ÿ
συνειδησιακὴ
κρίση.
Ἀκέραια
καὶ
να ἀπὸ τὰ πρὶν’καὶ ἄκαμπτα
’πρόσφερε ἐμπειρία τῆς
δημοκρατία καὶ τὸ σοσιαλισμὸ
ἀπόλυτα συνεκτικὰ πολιτικο φαινόταν
ἀπὸ
τὸ
γεγονὸς
τῆς
,
ἐφαρμογῆς.4
τοῦ
«σοσιαλισμοῦ»
αθορισμένο
πρότυπο,-.
ἀποτελεῖ,
ἰδεολογικὰ «πιστεύω» βρέθηκαν,
σχεδὸν ἀναγκαία· λογικὴ συνέχεια ’ στὴν ΕΣΣΔ,
ἀπρόσκοπτης καὶ, χωρὶς
ἀπὸ τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη,
Σὰν
ἀφετηριακὸ
λάθος
θεωρήθηκε
Δ
ἀντιστάσεις
ἐπιβολῆς
καὶ
πὸ
κυβερνητικὴ
[πιὰ
,θέση
ρ σπάθεια,-γιὰ συστηματικὴ
χωρὶς κανένα πραγματικὸ’” ”
»ἡ ‘ παραδοσιακὴ Υιίιντίληψη ’γιὰ
διατήρησης τοῦ - δικτατορικοῦ
ἀντίκρυσμα καὶ ὁλόκληρες
Ῐιᾱτήρηση. τῆς κόινωνικῆς ,όκέψης
τὸν σρσιᾳλιστικὸ
καθεστῶτος. Δύο βασικὰ
αὶ -ι-πράξης · μέσακστὸ πλαίσιο
μετασχηματισμό, ποὺ εἶχε σὰν ’συλλογισμοὶ χωροῦσαν ἑδῶ, ποὺ προσωπικὲς πορεῖες καὶ θυσίες
ποὺ βασίζονταν πάντα a’ αὐτὰ
ὁδηγοῦσαν πάλι σὲ ἀντίστοιχα
Δοῦ ἀπδῗτὰ πρὶν mg!" ἄκαμπτα ” βάση της τὴ ρητὴ ἢ ἄρρητη

π ἀποτυ ία ιᾶ

ζρζθορισμένου -προτύπου, ’Δηλ..

τῑγιὴιὲιιῑιμειῖλιθικῆ

Γ παραδοχὴ ὅτι ((,ὁ κομμουνισμὸς

εἶναι μιὰ κατάσταση πραγμάτων
ἀπόλυτα προσαρμοσμένη o" ἕνα

ἀπὸ τὰῇπρζὶν ἐπεξεργασμένο
ἰδεῶὸες)).ῑ ἐφαρμόγὴΔ τῆς

ἀντίληψης, αὐτῆς συνεπαγόταν
οι) ,μεθόδευση καὶ _ ~
τῆς ἀνθρώπινης καὶ
"ç. συμπεριφορᾶς· -σῖ ,ost’w‘
ac» δ-·ε;ς.ς-ῑᾴπὸ- mm: ἶβ

ἀδιέξοδα ; α),Ἀν ἡ πολιτικὴ
τοῦ εἰρηνικοῦ δρόμου ἑξαρτιύταν
καὶ ἀπὸ τὶς ἀπο άσεις αὐτῶν
ποὺ ἐλέγχουν τοὺς ανασταλτικοὺς
καὶ κατασταλτικοὺς κρατικοὺς
ἕέἳᾶᾝμέἓςὲζῗέῗῖἷὴ δὲ” EM”
.σ
ἀποτελεσματικὰ [ft-Sac: ἀντίστασης

στὴν ὑλοποίησηΙ αὐτῶν τῶν
> ἀποφάσεων, ἀκόμη καὶ ὅταν ἔχει

βρέθηκαν μετέωρες καὶ τραγικὰ
ἀναιτιολόγητες. Τὸ βάρος τῆς '
διαπίστωσης ὅτι - μετὰ ἀπὸ 100
χρόνια ζωῆς τοῦ παγκόσμιου

κομμουνιστικοῦ κινήματος καὶ ἶ _ ’
50 χρόνια ἐφαρμογῆς τῶν

σοσιαλιστικῶν ἰδεῶν - ἔπρεπε, . ’
ἂν πίστευαν ἀκόμα στὴν
ἑγκυρότητα καὶ ἑφικτότητα “ . .
ὁρισμένων ἀξιῶν, -νὰ ἀρχίσουν

μόνο «παθητικὸ» τμῆμα της.
Ἐπιπλέον, στὴ διερευνηση τῶν
, αἰτίων γέννησης τοῦ χώρου τῶν
' . ἀδεσμεύτων, δὲν πρέπει νὰ
- > ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ἑποχὴ κατὰ τὴν
ὁποία ἐμφανίζονται συμπίπτει
‘ μὲ τὴν περίοδο ἕντασης τῆς
κρίσης τῆς κομμουνιστικῆς
’ἀριστερᾶς σὲ παγκόσμια κλίμακα
- καὶ μὲ τὴν περίοδο πλήρους
ν ἀδυναμίας τῶν παραδοσιακῶν

’ κομματικῶν μηχανισμῶν νὰ.
μεθοδεύσουν, σύμφωνα μὲ τὶς
ἀποκλειστικές τους ἀντιλήψεις
’ καὶ ἀπαιτήσεις, τὴν
προβληματικὴ ἑνὸς χώρου ποὺ
ς πάνω του πίστευαν ὅτι εἴχανε
ἀποκλειστικὸ καὶ μοναδικὸ
((ἰστορικὸ» δικαίωμα. Ἡ
ἑξαιτίας τῆς δικτατορίας
ἀδρανοποίηση τῶν μηχανισμῶν
αὐτῶν ἄνοιγε καὶ ἕναν κάποιο
δρόμο ((ἁπελευθέρωσης» ἀπὸ τὴν
ἅμεση κυριαρ ία μιᾶς ἀπόλυτης
καὶ ὸργανωμ νης σκέψης καὶ
λογικῆς.
Τὰ αἴτια δημιουργίας τοῦ χώρου
τῶν ἀδεσμευτων δὲν
ἐπισημαίνονται ἑδῶ μὲ πρόθεση
να ἀποτελέσουν τὴ βάση γιὰ μιὰ
διεξοδικὴ ἱστορικο ~ πολιτικὴ
ἀνάλυση τοῦ φαινομένου.
Ἀναφέρονται σὰν στοιχεῖα ποὺ
ὅταν τοποθετήθηκαν στὸ πλαίσιο
μιᾶς ἅκαμπτης λογικῆς καὶ στὸ
χῶρο τῶν παραδοσιακῶν,
ἀπολύτου κόρους, θέσεων,
συνετέλεσαν στὴ δημιουργία
ὁρισμένων λογικῶν κα
ίδεολογικῶν ἀδιεξόδων,.ἠ διαφυγὴ
ἀπὸ τὰ ὁποῖα συνεπαγόταν μιὰ
ᾕεὲιέ τῆο ὁλᾶκῖιταιᾶἒνηᾙ) _
_ χειραφέτηση ἑνὸς μέρους τῆς
, παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς
ἀποτέλεσε ἡ στάση τῶν
λεγόμενων σοσιαλιστικῶν χωρῶν
ἀπέναντι στὴν ἑλληνικὴ
δικτατορία. Σὲ μιὰ ἑποχὴ ποὺή
«καπιταλιστικὴ Εὐρώπη»
ἀκολουθοῦσε πολιτικὴ «ἠθικῆς
ψ ἀπομόνωσης» τοῦ δικτατορικοῦ
· καθεστῶτος, οἱ κυβερνήσεις τῶν
_ ἀνατολικῶν χωρῶν φρόντιζαν νά
, ἑρωτοτροποῦν καὶ νὰ ἀναπτύσσων
" ἀκόμα παραπέρα τὶς πολιτικὲςοἰκονομικές ’τους σχέσεις μὲ τὸ
ἑλληνικὸ δικτατορικὸ καθεστώς.
Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν ὕπαρξη
ἢ ὅχι βαθύτερων καὶ πάντα,
ἀμφιλεγόμενων λόγων, τὰ μέλη
, τῆς παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς
’ ὑποχρεώθηκαν νά ἑπανεκτιμήσουν
s τὴν ἐγκυρότητα μιᾶς .
9 _ παραδοσιακῆς θέσης, ὅτι δηλ.
«οἱ σοσιαλιστικὲς χῶρες εἶναι
, ἐξ ὁρισμοῦ ἀντίθετες πρὸς κάθε
ἀνελεύθερο καὶ ασιστικὸ
καθεστὼς καὶ π ντα ἀρωγοὶ τῶν
προοδευτικῶν καὶ δημοκρατικῶν
κινημάτων». Στὴν προσπάθειά
τους αὑτὴ ἡ ἐπίσημη κομματικὴ
λογικὴ τοὺς πρόσφερε δύο
βασικὰ συλλογισμούς, ποὺ
ὁδηγοῦσαν Υκατὰ κανόνα σὲ δύο
ἀντίστοιχα ἀδιέξοδα ; ‘
:zàaäacîînæîÿrân3235:2
τῶν ἐπιδιώξεων τοῦ ἀμερικανικοῦ
ίμπεριαλισμοῢ, τότε δὲν στρέφεται
μόνο ἐναντίον τοῦ ἑλληνικοῢ λαοῦ,
ἀλλὰ ἀποτελεῖ καὶ ἀπειλὴ γιὰ
τὴν εὐρωπαϊκὴ καὶ παγκόσμια
ΙΔείρήνη. Καμιὰ ἀναγνώριση ,ἢ

μακροπρόθεσμων συμφερόντων
τοῦ ((παγκόσμιου προοδευτικοῦ
κινήματος»; ἂν δεχόταν κανεὶς
σὰν τέτοιο φορέα τὴν
Κυβέρνηση καὶ τὸ κόμμα τῆς
ΕΣΣΔ, τότε θα ἔπρεπε ἡ
πολιτική του πρακτικὴ νὰ
ἐναρμονίζεται μ’ αὐτὸ ποὺ λέει
συμφέροντα τῆς παγκόσμιας ἢὑποδηλώνειηκάθε φορὰ ἡ

βοήθεια πρὸς αὐτὸ δὲν ἐπιτρέπεται
ἀπὸ τὶς δημοκρατικὲς καὶ τὶς
σοσιαλιστικὲς κυβερνήσεις
ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου ~— ἂν ο
κυβερνήσεις αὐτὲς ἐνδιαφέρονται,
ἔστω καὶ στοιχειωδῶς, γιὰ τὴν
ὑπόθεση τῆς ἀπελευθέρωσης τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ γιὰ τὰ
ει
τε
ἀ.
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ἀριστερᾶς. ‘H εἰσβολὴ ’
πραγματοποιήθηκε σὲ μιὰ ‘ ‘ ”
ἐποχὴ ὅπου οἱ ἑλληνικὲς
ἀντιδικτατορικὲς καὶ ,
δημοκρατικὲς δυνάμεις ἀρνοῦνταν _ a
ἔντονα τίς διάφορες ἀμερικανικὲς
ἐπεμβάσεις στὰ ἑσωτερικὰ, ἄλλων
χωρῶν καὶ θεωροῦσαν τὸ ἑλληνικὸ
στρατιωτικὸ καθεστὼς σὰν _,

FIA ΤοΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
“Av ἓνδιαφέρεστε νὰ γίνετε συνδρομητὴς στὸ ANTI, παρακαλοῧμε συμπληρῶστε τὰ
στοιχεῖα σας rs’ αὐτὸ τὸ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΡΟΜΙἸΣ καὶ ταχυδρομῆστε το στὴ διεύθυνση
τοῦ περιοδικοῦ μας, ΓΓαυτόχρονα ἀποστεῖλτε μας τραπεζικὴ ταχυδρομικὴ ἑπιταγὴ μὲ τὸ
ἀντίστοιχο ποσὸ στὴ διεύθυνση

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ANTI»
AHMOXAI‘OTL‘. 6'2
ΑΘΗΝΑῙ 601

KAI MIA ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΛ TOTE ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Σὰν συνδρομητὴς Θὰ ἔχετε τὸ προνόμιο νὰ ἀγοράζετε κατ’ εὐθεῖαν ἀπὸ τὰ γραφεῖα μας
ὄλες τίς ἕκτακτες ἐκδόσεις ποὺ προγραμματίζει τὸ ΑΝΤΙ γιὰ τὸ ’1975 μὲ ἕκπτωση 20 Ἣ).
“Ῐ-Ι πρώτη μας ἕκδοση θὰ πραγματοποιηθεῖ μέσα (τ’ ἕνα μήνα περίπου καὶ κυριολεκτικά θὰ
σᾶς ἑνθουσιάσει μὲ τὸ συγκλονιστικὸ θὲμα της ναὶ τὴν ἄῴογη ἑμφάνισή της,

και. an. ιιι-ιαμ) 1‘5

(Γ

ιω, γενικων nun. μεγαΛυ μυυυ της εΛΛηνυιης ξές ισῖυριας. 7Ῠην ῃγεμυγικη·
la; ((σθσίια ιστῑκ )) ω α
péri; μσ’ ἕνα χῶρο x2; >ἰὲνορμοῗ
ἴσων ἑταίρων, ἡ ὁποία καθόριζε μὲ τὶς ἀποφάσεις της καὶ τὶς
ἑντολές της τὶς τύχες ὁλοκλήρων _
ἐθνῶν. Τὴν κενότητα σωρείας
λέξεων καὶ συνθηματικῶν
ἑκφράσεων κάτω ἀπὸ τὰ ,
πέλματα ὠμῶν κρατικῶν καὶ;·
«καστικῶν -κομματικῶν)) ‘ .
συμφερόντων. Τὰ ἀδιέξοδα κα
τὶς ὁπισθοδρομήσεις ποὺ A
προκαλοῦνται στὸῐὶπλαίσιο τῶἒ
ὸργανωμένων κατὰ τὸ σοβιετικ
ὃςρότιίποεοίκονρμιῶν, όταν ἡ
εω α υποστ "l
σοσῗαλιστικὴ ἡτῆς
κοινωνίας συνδέεται, ταυτόχ
καὶ αὐτόματα, μὲ τὸν
παραμερισμὸ ὅλων τῶν .’
ἀνασχετικῶν καταστάσεων ποὺ
v ’ἐμποδίζουν τὴν ὀρθὴ οἰκ ” f
ἀνάπτυξη καὶ ὁλοκλή >
Τὴν νὸλοκληρωτικὴ ὑ
« μεγάλων δυτικῶν
- γραμμὴ τῶν ,διαφόρῳ
((σοσιαλισῖςικῶνδ) χῶρ
, ,ἐγγᾷνκ

,λογικὰ καὶ ἰδεολογικὰ ἀδιέξοδα ;
αἶ Ἂν ἡ ὑπόθεση τῆς μετάβασης
σ’ ἕνα δημοκρατικότερο καὶ
λιγότερο ἄκαμπτο καὶ δεσποτικὸ
σοσιαλισμὸ ἥτανε ἀποτέλεσμα
τῶν ἀποφάσεων τοῦ Κ.Κ.
Τσεχοσλοβακίας, τότε ἡ εὐθύνη
γιὰ τὴν ἕκβαση τοῦ πειράματος
ἀνῆκε στὸ ΚΚΤ καὶ μόνο σ’ αὐτό.
"A ρ α ὴ ἀπρόσκλητη ἐπέμβαση
τῆς Σοβιετικῆς ’Ἐνωσης
ἀποκαλύπτει ὅτι ἀνάμεσα σἀὐτὴν
καὶ τοὺς συμμάχους της ὑπάρχει
μιὰ, ἐξουσιαστικὴ σχέση, ὅτι ἠ
ἀρχὴ τῆς αὐτονομίας εἶναι μύθος.
’“Αν ἡ ἐπιστροφὴ —— μὲ βίαιο
τρόπο - στὸ πρὶν ἀπὸ τὴ
μεταρρύθμιση σοσιαλιστικὸ
καθεστὼς ἥτανε «ἀναγκαία», τότε
θά πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν καὶ
οἱ λόγοι ποὺ ἕκαναν ἀναγκαία
στὴν Τσεχοσλοβακία τὴ μετάβαση
σ’ ἕνα διαφορετικὸ τύπο
δημοκρατίας καὶ σοσιαλισμοῦ.
Ἀφοῢ δηλ. ὴ διατήρηση τοῦ
σοβιετικοῦ προτύπου στὴν
Τσεχοσλοβακία ὁδηγεῖ σὲ
καταστάσεις καὶ προσπάθειες
ποὺ κατατείνουν στὴ σχετικὴ
ἢ ἀπόλυτη ἄρνησή του τότε θὰ
πρέπει νὰ ἐπανεξεταστοῦν ὅλα
τὰ στοιχεῖα ποὺ συνθέτουν τὸ
οὐσιαστικὸ περιεχόμενό του καὶ
ὅλη ἠ διαδικασία ((οἰκοδόμησής»
του. "A ρ α ἡ ἀντίληψη γιὰ τὴν
ἐγκυρότητα καὶ ἀξία τοῦ
σοβιετικοῦ προτύπου ποὺ-σὲ
μιὰ ἱστορικὴ διάρκεια ταυτίζονταν
γενικὰ μὲ τὸ ἴδιο τὸ σοσιαλιστικὸ
ἰδεῶδες-μετὰ ἀπὸ 50 χρόνια
ἀδιακόπων θυσιῶν καὶ
παραιτήσεων, ἀλλὰ καὶ ἀπόλυτης
πίστης σ’ αὐτό, ἴσως νὰ
ἀποδειχτεῖ τελείως λαθεμένη.
Τὰ δύο αὐτὰ λογικὰ καὶ
ἰδεολογικὰ ἀδιέξοδα ἔθεταν ἐπὶ
τάπητος ὅχι μόνο ζητήματα
«ἀτελειῶν» καὶ ἁπλῶν
((παρεκκλίσεων» ἀπὸ ἕνα ἰδανικὸ
πρότυπο, ὅπως εἶχε συμβεῖ μετὰ
τὴ λήξη τῶν ἐργασιῶν τοῦ 20οῦ
συνεδρίου τοῦ ΚΚΣΕ.
“Υποχρέωναν, μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν
ἄλλο τρόπο, στὴν ἐπανεξέταση
τῆς ὸρθότητας βασικῶν
θεωρητικῶν ἀντιλήψεων γιὰ τὴ
διαδικασία τοῦ σοσιαλιστικοῢ
μετασχηματισμοῦ μιᾶς κοινωνίας
, . καὶ γιὰ τὴν ἐπάρκεια ὁρισμένων
’ “γενικὰ ἀποδεκτῶν
. προϋποθέσεών της ;
’Ὀταν ὁ σοσιαλιστικὸς
- :5 μετασχηματισμὸς μιᾶς κοινωνίας
ἑπιδιώκεται ἢ πραγματοτέοιεῖται
5r, Ἰἀπὸ ἕνα μόνο ὀργανωμένο
-5_.;v' πολιτικὸ φορέα καὶ σύμφωνα μὲ
’ ’ ἶ* ἕνα ἀπὸ τὰ πρὶν καὶ ἄκαμπτα
νικαθορισμένο πρότυπο, ἀποτελεῖ
” σχεδὸν ἀναγκαία-λογικὴ συνέχεια
ι ἀπὸ κυβερνητικὴ πιὰ θέση
" πάθειαγ γιὰ συστηματικὴ Δ
’ρηοη τῆς κσινρνικῆς Δοῑκέψης
πράξης μέσα ,στὸ πλαίσιο

ἰδεολογικῆς συμπεριφορᾶς καὶ
σκέψης —~ ημιουργώντας ἔτσι
ἕνα ἀπόλυτα πειθαρχημένο
πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ σύνολο,
πάντα κατάλληλο καὶ ἐπιδεκτικὸ
στὴν ἐκτέλεση κεντρικὰ
λαμβανομένων ἀποφάσεων.
Καὶ ἀκόμα, ὅταν οἱ ἱκανὲς καὶ
ἀναγκαῖες προϋποθέσεις τοῦ
σοσιαλιστικοῦ μετασχηματισμοῦ
μιᾶς κοινωνίας περιορίζονται
στὴν κατάργηση τοῦ θεσμοῦ τῆς
ἀστικῆς ἰδιοκτησίας καὶ στὴν
ὑποκίνηση μιᾶς διαδικασίας
οἰκονομικῆς προόδου, τίποτα δὲν
ἐγγυᾶται ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ
παράλληλη καὶ ταυτόχρονη
ἐξέλιξη πρὸς ἕναν πραγματικὰ
σοσιαλιστικὸ τύπο πολιτικῆς καὶ
οἰκονομικῆς διακυβέρνησης.
Συμπερασματικά, τὸ ζητούμενο
ἤτανε τώρα ὁ ἐπαναπροσδιορισμὸς
ὅχι μόνο τῶν ἀντικειμενικῶν
ὅρων μέσω τῶν ὁποίων
πραγματώνεται αὐτόματα ἕνας
καινούργιος καὶ ἀνώτερος τύπος
κοινωνικῆς ὀργάνωσης καὶ
κοινωνικῶν σχέσεων, ἀλλὰ καὶ
τῶν ὑποκειμενικῶν καὶ θεσμικῶν
προϋποθέσεων ποὺ διασφαλίζουν,
σ’ ἕνα ὁλοένα καὶ ὑψηλότερο
ἐπίπεδο, τὴν κοινωνικὴ
συμμετοχὴ στὴ διαμόρφωση τῆς
ἱστορίας καί ποὺ καλλιεργοῦν,
ὅχι μέσω τῶν ἀποφάσεων μιᾶς
κεντρικῆς ἐξουσίας, τὶς συνθῆκες
ἐκεῖνες ποὺ ὑποβοηθοῦν τὸν
ἄνθρωπο στὴν προσπάθειά του
γιὰ αὐτοκαθορισμό,
αὐτοανάπτυξη καὶ
αὐτοπραγμάτωση.

Στὸ πλαίσιο μιᾶς τέτοιας
ἀνάλογης προβληματικῆς
παρατηρήθηκε τὴν ἐποχὴ ἐκείνη
καὶ τὸ φαινόμενο τῆς ἐπιστροφῆς
στὶς πηγὲς καί, εἰδικότερα, στὰ
ἔργα τοῦ νεαροῦ Μάρξ. Μὲ τὴν
ὑποψία καὶ μόνο, τὴν _
διαπίστωση, ὅτι ὁλόκληρη ἡ
τρέχουσα έπίσημη μαρξιστικὴ
σκέψη δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο
παρὰ ἕνα κωδικοποιημένο
σύνολο ((ἀληθειῶν» ’
προσαρμοσμένο στὶς ἑκάστοτε
ἀνάγκες καὶ σκοπιμότητες ἑνὸς
Κράτους, μιὰ σειρὰ μελῶν τῆς
παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς
στράφηκε στὴν ἀναζήτηση τῆς
((καθαρῆς» καὶ «ἀνόθευτης» ἀπὸ
στενοὺς ὑπολογισμούς,
μαρξιστικῆς θεωρίας. ‘H
ἀναζήτηση ἀφοροῢσε βασικά
τὴν οὐσία τοῦ σοσιαλιστικοῦ
μετασχηματισμοῦ καὶ τὸ
πρόβλημα τῆς ἀλλοτρίωσης, μὲ
βάση καὶ τὰ δεδομένα ποὺ
’πρόσφερε ἡ ἐμπειρία τῆς
ἐφαρμογῆς τοῦ «σοσιαλισμοῦ»

στὴν ΕΣΣΔ.

τὴν ἐπιβολὴ αὐτοῦ τοῦ ἰδεώδους
στὴ σκέψη καὶ τὴ συνείδηση
τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τώρα καὶ γ)
τὴν «οἰκοδόμηση» μιᾶς κοινωνίας
ἀπὸ μιὰ ὁμάδα «ἀρχιτεκτόνων»
-εἰδικὰ καταρτισμενων, στὰ
μυστικὰ καὶ τὶς ἀπαιτήσεις γιά
τὴν πραγμάτωση αὐτοῦ τοῦ
ἰδεώδους, πολιτικῶν στελεχῶν.
’Άρχισαν τότε νὰ ἀνακαλύπτουν
τὴν ἀντίληψη —— που ἐνυπάρχει
ἀποσπασματικά, καὶ πάντα
διφορούμενα, στὰ ἔργα τοῦ νεαροῦ
Μὰρξ — ποὺ ἔχει σὰν βάση τὴν
παραδοχὴ ὅτι ὁ ((κομμουνισμὸς
δέν εἶναι μιὰ κατάσταση
πραγμάτων ποὺ πρέπει νά
ἐγκαθιδρυθεῖ, ἕνα ἰδεῶδες ποὺ
σ’ αὐτὸ πρέπει νά προσαρμοστεῖ
ἡ πραγματικότητα, ἀλλὰ ἡ
πραγματικὴ κίνηση ποὺ καταργεῖ
τὴ σημερινὴ κατάσταση
πραγμάτων». ‘H ἐφαρμογὴ ὅμως
τῆς ἀντίληψης αὐτῆς συνεπαγόταν
α) τὴν ἀπόρριψη ὁποιουδήποτε
μοντέλου ἀπριορικῆς ἀξίας· β)
τὴν προσαρμογὴ τῶν ἐπιδιώξεων
τοῦ σοσιαλιστικοῢ κινήματος στὰ
δεδομένα καὶ τὶς δυνατότητες
τῆς κάθε πραγματικῆς
κατάστασης· γ) τὴν ἀλήθεια ὅτι
ἡ πραγμάτωση τοῦ ,σοσιαλιστικοῦ
μετασχηματισμοῢ δὲν εἶναι
ἀποτέλεσμα μιᾶς ((ἱδρυτικῆς
πράξης», ἀλλὰ τὸ σύνολο τῶν
ἐπιπτώσεων μιᾶς διαδικασίας
ἀντιεξουσιαστικῶν μεταβολῶν,
ὑποκειμενικῶν αὐτο-μεταλλαγῶν
πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς
αὐτοσυνειδησίας καὶ
αὐτοολοκλήρωσης τόσο ὅσον
ἀφορᾶ τὸ ἄτομο ὅσο καὶ ἀπὸ
τὴν ἄποψη τῶν κοινωνικῶν
συνόλων. Μιᾶς διαδικασίας
ἀτελεύτητης, ποὺ στηρίζεται
στὴ συνεχῶς ἑξελισσόμενη
γνώση τοῦ ἀνθρώπου, τῆς
κοινωνίας καὶ τῆς ἱστορίας.

δεχτεῖ τὴ λογικὴ τῆς σισύφειας
μοίρας· β) “Av ἡ πολιτικὴ τοῦ
εἰρηνικοῦ δρόμου εἶναι σωστή,
τότε θὰ πρέπει νὰ ἀνακαλύπτει
καὶ τὰ μέσα αὐτοπροστασίας
της. Τὸ γεγονὸς τῆς ἀπρόσκοπτης
ἐπιβολῆς καὶ διατήρησης τῆς
δικτατορίας ἀποδεικνύει ,ὅτι ἡ
πολιτικὴ αὐτὴ δὲν εἶχε
ἐξασφαλίσει μέσα
αὐτοπροστασίας. ’Άρα ἡ
ἡγεσία ἑνὸς φορέα ποὺ ἀκολουθεῖ
μιὰ σώστὴ πολιτικὴ εἶναι δυνατό,
μέ συγκεκριμένες πράξεις ἢ
παραλείψεις, νὰ ἐκθέσει τὴν
πολιτικὴ αὐτὴ στὸν κίνδυνο μιᾶς
ἀνεπανόρθωτης καταστροφῆς.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ τοποθετοῢνται
καὶ ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔφερε
στὴν ἐπιφάνεια ἡ διάσπαση τοῦ
παράνομοι) πολιτικοῦ
μηχανισμοῦῑ Πρόσωπα ποὺ
θεωροῦνταν «ἱερὰ» γκρεμίστηκαν
ἀπὸ τὰ βάθρα τους πολιτικὲς
καὶ όργανωτικὲς ἑπιλογὲς noù'
θεωροῦνταν ἀποτέλεσμα
συστηματικοῦ καὶ ἐπιστημονικόῦ
προβληματισμοῦ ἀποδεικνύονταν
σὰν «ἄνωθεν καὶ πέρα ἀπὸ τοὺς
συγκεκριμένους ἑλληνικοὺς ’
φορεῖς» προερχόμενες·
καταστάσεις καὶ περιστατικά τοῦ
παρελθόντος ,φωτίζονταν πιὰ μὲ
ἕνα διαφορετίκὸ φῶς καὶ πολιτικὰ
σχήματα ποὺ ἑμφανίζονταν σὰν
ἀνεξάρτητα καὶ αὐτόνομα
ἀποδεικνύονταν ἁπλὰ ἐξαρτήματα
ἐξωελληνικῶν κρατικῶν
μηχανισμῶν. Ἐπρόκειτο, μὲ δυὸ
λόγια, γιὰ ἕναν πολιτικὸ
μηχανισμὸ ἐφοδιασμένο ὅχι μὲ
μιὰ μέθοδο ἀνάλυσης καὶ
προσδιορισμοῦ τῆς, κάθε φορά,
συγκεκριμένης. κατάστασης, ἀλλὰ·

Τοίτο αἴτιο ιὰ τὴ
χειραφέτηση ενος μέρους τῆς .μέ πίστεις σὲ ἀφηρημένα
πα αὸοσιακ α ιστε α
σχήματα καί, ὑποθετικά,ἰδεώδεις
’ποτέλεσε “ ἀποτυ ία ιᾶ.
καταστάσεις. Μόνη του

α
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συγκέντοωνε λίγο ἢ πολὺ τὴν
τυπικὴ ἀποδογὴ τῆς μεγάλης
πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῢ λαοῦ
name o c" ‘
συνταγματικὰ καὶ εἰρηνικὰ μέσα
δῖ 1 ἱ I I“
δημοκρατίας καὶ στὸ ἄνοιγμα
μῖὁξ ((ὁμαλότερῃς» καὶ ,
«ἀσφαλέστερῃς» ,Ξιὶρε-ίῶςωῃ-ρὲς
WWW
CWMXWO‘G.
‘H ἀποτυχία τῆς πολιτικῆς τοῦ
εἰρηνικοῦ δρόμου πρὸς τὴ
δημοκρατία καὶ τὸ σοσιαλισμὸ

φαινόταν ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς _

ἀπρόσκοπτης καὶ, χωρὶς
Σὰν ἀφετηριακὸ λάθος θεωρήθηκε , ἀντιστάσεις ἐπιβολῆς καὶ
διατήρησης τοῦ - δικτατορικοῢ
-ἡ · παραδοσιακὴ ἃντίληψη γιὰ
καθεστῶτος. Δύο βασικὰ _
τὸν σρσιαλιστικὸ
μετασχηματισμό, ποὺ εἶχε σὰν συλλογισμοὶ χωροῦσαν ἑδῶ, ποὺ
ὁδηγοῦσαν ’πάλι σὲ ἂντίστοιχα
ὸχτὰ πρὶν ιι(ιιὶ.ἰ5ίιιαιι.ἠτ·τι>ιι βάᾱη της ’τὴ ῥητὴ ἢ -ἄρρητη
ἀδιέξοδᾱ 2 ·α),“Αν πολιτικὴ
μένου προτύπου. Δηλ,,
‘ παραδο ὴ 1ὅτι «ὁ κομμουνισμὸς
τοῦ εἰρηνικοῦ δρόμου ἐξαρτιόταν
εἶναι μι κατάσταση πραγμάτῳν
τιγμὴχποὺ μιὰ, μονολιθικὴ
καὶ am τὶς ἄπο· άεειζ αὐτῶν
ἀπόλυτα προσαρμοσμένη rcz’ ἕνα
ά, πολιτικὰ καὶ ’”
ἐπεξεργασμὲνΞ
_ γποὺ ’ἐλέγχων τοὺς· νασταλτυκοὺς
- U ἀπὸριν1
τὰ
· ‘ ἐφαρμσγὴ’τηζ
καὶ καταοτουλτικώς κρατικοὺζ
‘x " ,ἰδεῶδεςδκ
H
αὐτῆς συνεπαγόταν
’μηχανισμοῠς τότε λαὐτὰ] ’δὲν εἶναι
οῖ’ καὶ ,σὲὈέση νὰ ’προσφέρειν Α

'v ντὶ

ἐπιτύχει ἕναν βασικό της στόχο,
τὴν ἑξασφάλιση δηλ. τῆς
συγκατάθεσης μιᾶς μεγάλης
λαϊκῆς πλειοψηφίας. ”Αρ α τὸ
προοδευτικὸ κίνημα θὰ πρέπει νὰ -

((ἱκανότητα» ἤτανε ἡ προσαρμογὴ
τῆς πραγματικότητας, καὶ τῆς
ἱστορίας, στὰ ἀνάλογα -μὲ τοὺς
καιροὺς καὶ ἄνωθεν προερχόμενα
«ἀδιαμφισβήτητα» ἰδεολογικὰ ’
σχήματα.
Μέσα σὲ ’μιὰ τέτοια συγκυρία
ἀποκαλυπτικῶν γεγονότων καὶ
ἰδεολογικῶν ἀντιφάσεων ἔχει τις ·
καταβολές της ἡ ’διαδικασία ’
διοῖμόρφωσης τοῦ χώρου τῶν
ἀδεσμεῦτων. Ἠ κρῑίστη ’ὅμως στὸ
χῶρο σῆς-παραδοσιακῗής
ἀριστερᾶς ἐκφράστηκε καὶ ’σὰν
συνειδησιάκὴ κρίση. Ἀκέρωια καὶ
ἀπόλυτα συνεκτικὰ πολιτικο «ἰδεολογικὰ «πιστεύω» ’βρέθηκοςν,
ἀπὸ τὴ ῑμιὰ στιγμὴ ’στὴν ἄλλη,
χωρὶς κανένα πραγματικὸ” “
ἀντίκρυσμα καὶ mama

·’πρ’σσωπικὲς πορεῐες καὶ ’Θυσίες

’ττορ ἰβασῦζονταν πάντα σ’ αὖα-ἃ,
{âgéequ ςμετέωρες καὶ τραγικὰ
" αιτιολόγητεζ. Τὸ ’βάρος τῆς
ιδιαπίστωσης ὅτι - μετὰ ἀπὸ ’1'00
χρόνια ζωῆς τοῦ ῆταῑγκόσμιου
,κομμουνσστικοῦ κινήματος καὶ
5‘0 χρόνια ἓφαρ · ’σγῆ-ςττῶν χ
σοσιωλιστωιῶν ïäe‘ôv 3— ἔπρεπε,
ἂν πίστεων ’ἀκΰμα υἷι-’ὴν “ .ἐγκυρὸτνητιικαὶ ἐφικνόεητα . .

-'à?va ἀξιῶν, ἃρῆἕϊσᾳῡν

μιὰν ἀβέβαιη ἱστορικὰ
προσπάθεια ἀπὸ τὴν ἀρχή, χωρὶς
τὴ βεβαιότητα μιᾶς ἱστορικῆς
προεμπειρίας, ἤτανε συντριπτικὰ
μεγάλο.
‘O χῶρος τῶν ἀδεσμεύτων
παρουσίασε στὸ διάστημα τῆς
δικτατορίας πολλὲς μεταλλαγὲς
καὶ ἐκφράσεις. Ἀνάλογες, ἀλλὰ
σὲ πολὺ μικρότερο βαθμὸ καὶ
ἕνταση, μεταλλαγὲς καὶ
διεργασίες παρουσίασε καὶ τὸ
τμῆμα τῆς παραδοσιακῆς
ἀριστερᾶς ποὺ ἀποπειράθηκε
((ὀργανωμένα» τὴν ἐπιχείρηση
τῆς ἀνανέωσής της. Μποροῦμε νὰ
ποῦμε ὅτι ἡ δημιουργία καὶ
ἑξέλιξη τοῦ χώρου τῶν
ἀδεσμεύτων κινήθηκε γύρω ἀπὸ
τὰ ἀκόλουθα βασικὰ προβλήματα
-προβλήματα ποὺ ἀπο ρέουν
ἄμεσα ἢ ἕμμεσα ἀπὸ την ἔστω
καὶ κατ’ ἀρχὴν ἀναγνώριση τῆς
((ἐγκυρότητας» τῶν παρα-πάνω
περιγραφομένων βασικῶν
λογικῶν καὶ ἰδεολογικῶν
ἀδιεξόδων ;
’1. Τὸ πρόβλημα τῶν εὐθυνῶν
τῆς ἡγεσίας γενικὰ γιά τὴν ’
ἥττα τοῦ δημοκρατικοῦπροοδευτικοῦ κινήματος μὲ τὴν.
ἐπιβολὴ τῆς δικτατορίας. Μὲ τὸ
πρόβλημα αὐτὸ συνδέθηκε ἅμεσα
τὸ πρόβλημα τῆς δημοκρατικῆς
λειτουργίας τοῦ κομματικοῦ
φορέα, ἢ τῆς ἀνακατασκευῆς του
μὲ βάση τὴν ἂναθεώρηση βασικῶν
ἀρχῶν τοῦ «δημοκρατικοῦ
συγκεντρωτισμοῦ», εἴτε σὲ
ντελῶς καινούργια ὂργανωτικὰ
ἐαὶ λειτουργικὰ πρότυπα.
κ. Τὸ πρόβλημα τῶν εὐθυνῶν

» τῆς ἡγεσίας τοῦ ἐσωτερικοῦ γιὰ
τὸν ὅλο τρόπο λειτουργίας τοῦ
νόμιμου πολιτικοῦ φορέα, γιὰ
τὴ σχέση ὑποταγῆς τοῦ νόμιμου
φορέα στὴν ἀποφασιστικὴ
δικαιοδοσία τοῦ παράνομου
κομματικοῦ μηχανισμοῢ καὶ γιὰ
τὴν ἀνοχὴ συγκατάθεση ποὺ
ἐπεδείκνυε ἀπέναντι στὸ γεγονὸς
τῆς πλήρους ἑξάρτησης τοῦ
ἑλληνικοῦ κινήματος ἀπὸ τὶς
ἀποφάσεις καὶ τὴ γραμμὴ τοῦ
σοβιετικοῦ κόμματος καὶ τῆς

σοβιετικῆς κυβέρνησης.
3. Τὸ πρόβλημα τῆς οὐσίας τοῦ
ἐφαρμοσμένου σοσιαλισμοῢ καὶ

τῶν δυνατοτήτων ποὺ ἔχει (ἂν
ἔχει), σὰν σύστημα, νά ξεπεράσει
τὰ ἀδιέξοδά του.

4. Τὸ πρόβλημα τῆς ἐπάρκειας
τῆς παραδοσιακῆς πολιτικῆς
θεωρίας σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν
ἐπαναπροσέγγιση ἑνὸς
καινούργιου ἱστορικοῦ, κοινωνικοῦ
καὶ πολιτικοῦ χώρου.

5. Τὸ πρόβλημα τῶν μεθόδων
ἐξυπηρέτησης καὶ τῶν
προϋποθέσεων ἑφαρμογῆς τῶν
ἀρχῶν τοῦ σοσιαλιστικοῦ
οὐμανισμοῢ, ἥ, ἀλλοιῶς, τῆς
προσαρμογῆς τους στὰ μέτρα τῶν
δυνατοτήτων καὶ ἱκανοτήτων τοῦ
ἀνθρώπου.
6. Tb πρόβλημα τοῦ βαθύτερου
νοήματος τῆς ἀνθρώπινης
ἱστορίας, μὲ βάση τὴ
συσσωρευμένη, καὶ κατὰ κύριο
λόγο ἀρνητική, πείρα μιᾶς
5οετίας κοινωνικῶν
πειραματισμῶν καὶ προσπαθειῶν.
Τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἀνάγεται στὴν
ἐπανεξέταση ἢ ἑπαναθεμελίωση
τῆς θεωρίας τῆς ἀνοδικῆς
ἐξέλιξης καὶ τῶν κριτηρίων
προσδιορισμοῢ ἢ ἀναγνώρισής
ς.
En? Τὸ πρόβλημα τῶν
ἀλλοτριωτικῶν καταστάσεων ποὺ
δημιουργεῖ ἡ σχέση καὶ ἡ ἕνταξη
τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας
στὶς παραδοσιακοῦ τύπου
ὀργανώσεις, καὶ τῶν ὀργανωτικῶν
δομῶν ποὺ ὑποβοηθοῦν ἄμεσα ἢ
ἔμμεσα στὸ ξεπέρασμά τους,
8. Τὸ πρόβλημα τῆς καταγωγῆς
τῆς ἰδεολογίας τῆς
κομμουνιστικῆς ἀριστερᾶς καὶτῆς
πραγματικῆς της σχέσης μὲ τὴν
ἑλληνικὴ παράδοση καὶ
προβληματικὴ - στὸ βαθμὸ
βέβαια ποὺ διασώζονται ἀκόμα
τέτοιου εἴδους στοιχεῖα στὸν
έλληνικὸ χῶρο. Καί, ὁπωσδήποτε,
μέσα ἀπὸ μιὰ ἱστορικὴ κριτική
γιὰ τὸ βάρος τῆς ξένης σκέῴης
ἔῗέιὲἰῗὲἒῖὶ ἰῆς Ξῖρωπᾶῗῗῆς
ἑλληνικῗῗ πνέῑηματιπῖήζρ

πραγματικότητα.
’.Ανάλογα μὲ τὶς ἀπαντήσειςποὺ
δίνονται σ’ αὐτὰ — καὶ σὲ ἄλλα προβλήματα, δημιουργοῦνται καὶ
οἱ διάφορες τάσεις καὶ
ἀποκρυσταλλώσεις στὸ χῶρο τῶν
ἀδεσμεύτων. Πολλὲς φορὲς ὅμως

ἡ προσέγγιση στὰ προβλήματα

αὐτὰ γίνεται μὲ τὴ χρηση βασικῶν
στοιχείων τῆς παραδοσιακῆς
κομματικῆς λογικῆς, μὲ
ἀποτέλεσμα τὴ συμπόρευση, εἴτε
τὴν ἔνταξη, στὸ τμῆμα τῆς
ὀργανωμένης «ἀνανέωσης». Καὶ
αὐτὸ γιατί, βασικά, ἡ ,
προβληματικὴ τοῦ χώρου αὐτοῦ
δὲν κατορθώνει νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὰ
ἄμεσα πολιτικὰ (ἐπίκαιρα)
προβλήματα καὶ νὰ ἐπιδιώξει
ἕναν ἀναπροσδιορισμὸ τῆς ἔννοιας
τῶν δυνάμεων τῆς ἀριστερᾶς,
τῆς ἱστορικῆς της προοπτικῆς
καὶ τοῦ προσανατολισμοῦ της
μὲ βάση καὶ τὶς πιὸ σωστὲς
ἀπαντήσεις στὰ παραπάνω
προβλήματα - ἐρωτήματα. Γιατὶ
ἡ κρίση στὸ ἐπίπεδα τοῦ
((έποικοδομήματος» ξεπερνιέται,
κατὰ κανόνα, μὲ τὴν ἐπεξεργασία
μιᾶς καινούργιας γενικῆς
θεωρητικῆς σύνθεσης, ποὺ βασικό
της τμῆμα ἀποτελεῖ καὶ μιὰ
καινούργια πολιτικὴ σύλληψηκατεύθυνση. Στὴν περίπτωση
τῶν ἀδεσμεύτων τῆς ἑλληνικῆς
ἀριστερᾶς παρατηρεῖται βαοικὰ
ἡ τάση νὰ ξεπεραστεῖ ἠ κρίση
μέσω μιᾶς κριτικῆςτοποθέτησης
σὲ βασικά σημεῖα τῆς πολιτικῆς
γραμμῆς καὶ τακτικῆς τῶν
παραδοσιακῶν ἢ οἱονεὶ . _
παραδοσιακῶν φορέων καὶ ὅχι
μὲσω τῆς ἀμφισβήτησης ’τῶν
θεωρητικῶν - φιλοσοφικῶν
μπροκειμένων» αὐτῆς τῆς
πολιτικῆς γραμμῆς καὶ τῆς
ἀντίστοιχης σ’ αὐτὴν ὀργανωτικῆς
δομῆς. ’Ὀμως ἠ τάση αὐτὴ
σημαίνει ἕμπραχτα τὴν
παράκαμῴη τῶν λογικῶν καὶ
ἰδεολογικῶν ἀδιεξόδων καὶ τὸν
τελικὸ ὑποβιβασμὸ τῆς πιὸ πάνω
ἀναφερόμενης σειρᾶς
προβλημάτων - ἐρωτημάτων στὸ

ἐπίπεδα τῶν προβλημάτων
ρουτίνας.
Σήμερα, ὁ χῶρος τῶν
ἀδεσμεύτων διανύει τὴν
τελευταία του φάση, Εἶναι ἀκόμα
ἀμορφοποίητος καὶ χωρὶς

ἀποσαφηνισμένο προσανατολισμό. _
Ὀπωσδήποτε στὸ διάστημα ποὺ . 'v‘
μεσολάβησε ἀπὸ τὴν ἑμφάνιοή
του μέχρι σήμερα, δὲν κατόρθωσε
νὰ ξεπεράσει τὰ ὅρια μιᾶς, ἔστω
καὶ καταλυτικῆς, ἀρνητικῆς
κριτικῆς καὶ νὰ φτάσει σὲ μιὰ
καινούργια (δηλ. ἀναιρετικὴ τοῦ
παραδοσιακοῢ) σύνθεση καὶ
δημιουργία. Ἡ λογικὴ τῶν
ἀπαντήσεων ποὺ δίνει ἕνα βασικὸ
μέρος του ὁδηγεῖ μᾶλλον σὲ μιὰ
μορφὴ συμβιβασμοῦ μὲ τὸ
((ἀνανεωτικὸ» τμῆμα τῆς
παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς, δηλ.
στὴν υἱοθέτηση τῆς ἀντίληψης
ποὺ ὑποστηρίζει ὅτι εἶναι δυνατὴ
μιὰ προσαύξηση τῶν minimum
((θετικῶν» ποὺ συγκεντρώνει ἡ
συσπείρωση αὐτή. "Eva ἄλλο του·
μέρος τείνει νὰ ἀποστασιοποιηθεῖ
τελείως ἀπὸ τὸ παοαδοσιακό,
καὶ ἔχοντας ἀποσαφηνίσει
ἀμετάκλητα ὁρισμένα του ((ὅχι»
θὰ προσπαθήσει νὰ δημιουργήσει
μιὰ ἐντελῶς καινούργια «τρίτη
κατάσταση». *Ὀμως φαίνεται ὅτι
ἡ τρίτη κατάσταση θά εἶναι
μᾶλλον μιὰ μορφὴ δανεισμένη
ξανὰ ἀπὸ τὸν ἐξωελλαδικὸ χῶρο,
χωρὶς νὰ προσφέρει καινούργιες,
καὶ μέσα ἀπὸ μιὰ αὐτόνομη
((ἑλληνικὴ» προβληματική,
κριτικὲς θεωρήσεις στὸ ἐπίπεδο
τῆς φιλοσοφίας, τῆς ἱστορίας καὶ
τοῦ ἀναπροσδιορισμοῢ τῶν
πολιτικῶν δυνατοτήτων τοῦ
σύγχρονου ἀνθρώπου. Θὰ εἶναι
ἁπλῶς μίμιση πολιτικοἰδεολογικῶν μορφωμάτων καὶ
τάσεων ξένης προέλευσης ποὺ
ἴσως ἀπεδειχτοῦν σὰν
συμπτώματα μιᾶς γεροντικῆς
ἀρρώστιας τῆς μέχρι σήμερα

ἀντίληψης καὶ ἐφαρμογῆς τοῦ
κομμουνισμοῦ.

Νίκος Γιανναδάκης

ΚΑΙ MIA ΕΚΠΛΗΞΗ !

"TON IAŒANQN”
Σὲ λίγες μέρες κυκλοφορεῑ Πολυτελὲς λεύκωμα. Ἔκδοση τοῡ περιοδικοῡ ANTI.
"Eva συγκλονιστικὸ φωτογραφικὸ4 ντοκουμὲντο ἀπὸ στίχους καὶ κείμενα Ποὺ ἀφιἑρωσε ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς στὸ Α’ ἐτήσιο
μνημοσυνο γιὰ τοὺς Νεκροὺς τοῦ Πολυτεχνείου.
“TD/V AoANQNàf
ENA ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΠΟΚΤΗΜΑ

ΙἹΑ ΪΙΣ ΙἸΟΡΤΕΣε
Τὸ ANTI προσφέρει στοὺς φίλους του) δεμένα
σὲ καλαίσθητο πανόδετο τόμο, τὰ τεύχη τῆς
δεύτερης περιόδου (1 -'9 τοῦ 1974). '
Τιμᾱτοιι 200 δραχμὲς (μαζῑ μὲμτὸ κοστος γιὰ
τὶς ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος ἀποστολὲς). ,_
Ἕνα ὡραῙο -δῶρο γιὰ,,τοὺς φίλους σοις. · b
Γράψετε,’ἑμβὰζοντας τὸ ποσὸ στὴ διεύθυνοῃε <
“- I Περιοδικὸ ANTI, Δημοχάρους 62. Ἀθήνα Π 601, ·

ΞΜ ”
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

. ,,,,,

Φίλοι ἁναγνῶστες Τὸ ἀντὶ στάθηκε, στήν πρώτη μεταδῑκτατορικὴ περίοδο, ὅργανο μάχης, προβληματισμοῦ καὶ ἀναζήτησης τῆς ἀλήθεῑας.
Ἔφερε στή ὃημοσῑότητα;
- Τὸ ἀπορρητο ἔγγραφο τῆς ΚΥΠ γτὰ τήν ψυχολογική προετοιμασία τῆς 21ης Ἀπριλίου. ,

-Τήνπρώτη ὑπεύθυνη ἐκτίμηση τῆς καταστροφῆς τῆς οἰκονομίας, ἀπὸ τὴ δικτατορία.
-Συγκλονιστικὲς μαρτυρίες ἀπὸ τὴν τραγωδία τῆς Κύπρου.
-Τὰ ντοκουμὲντα γτὰ τὸ φιλοχουντικὸ παρελθὸν τοῦ κ. K.
Μπίτσιου.
-Τὶς ἀπόψεις τοῦ χώρου ΟΛΗΣ τῆς Ἀριστερᾶς γιὰ Καίρια
προβλήματα.
- Τίς ἑρμηνεῖες ποὺ οἱ ἴδιοι oi φοιτητὲς ἓὸωσαν στα γεγονότα· τοῦ Πολυτεχνείου, ὅταν ἀκόμα ἧταν νωπά.
...
Τὸ ANTI dyaxdkuwe, μὲ τή βοήθεια φίλων του, τὴν κατεστραμὲνη ἀπὸ τὸ τὰνκ πόρτα τοῦ Πολυτεχνείου καὶ ἓδωσε, μὲ τὴν
εὐκαιρία τῆς πρώτης ἐπετείου τῆς ἐξὲγερσης, τοὺς ὅμορφους
ἀνεκδοτους στίχους ποὺ ὁ Γ. Ρίτσος ἔγραψε για τὴνπὸρτα αὐτή.
,-Ο’,
Τὸ ΑΝΤΙ θὰ προσπαθήσει νὰ ἐπιτὺχει Καλὺτερα ἀποτελέσματα, στὴ νεα-του περίοδο. Ἔχει ὅμως ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ὑποστήριξή σας. Τὴν ὕποστήριξή σας γιὰ· ν’ αὐξηθεῖ ἡ κυκλοφορία
Î τοι)Ἰ νὰ, μεγαλὼσει -ἡ- ἀντοχή . τοι) Καὶ· νὰ γίνει ἓτσι ἀᾱτοτε“ “ ' ’ ” . , φλεσματῑκότερο.) - -

ἶναι γνωστό, ἡ πρώτη συστηματικὴ ἐ-

παφὴ τοῦ παιδιοῡ με τὸ διάβασμα γίνεται ὅταν πρωτοπάει στὸ Δημοτικὸ ’“ Ë

Χ”’“ · Σχολεῖο. Συνήθως ξεκινάει μέ τὴ λαv χτάρα νὰ ξεδιαλύνει μόνο του τὸ μήνυμα ποὺ κρύβουν τὰ μικρά μαῡρα σημάδια ποὺ βλέπει κάτω ἀπὸ τὶς εἰκόνες τῶν βιβλίων τῆς προσχολικῆς ἡλικίας. ”Ομως, μόλις
μάθει νὰ διαβάζει, τὸ σχολεῑο τοῦ παρουσιάζει βιβλία
σοφά, σχολαστικά, γεμάτα διδαχή, ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ τὰ διαβάζει καὶ ποὺ σπάνια συγκρατοῡν τὸ ἐνδιαφέρον του. ἼΞτσι τὸ διάβασμα στο σχολεῖο, τὶς πιὸ
πολλές φορές, ἀντὶ vôt γίνει χαρά, γίνεται ἀγγαρεία. Κι
ἂν δέν ἐπενεργήσουν ἄλλοι παράγοντες εὐνοϊκά, τό παιδί,
μετὰ τὴν περίοδο τῆς ἐκμάθησης ἀνακαλύπτει ὅτι τὸ διάβασμα εἶναι βαρετὸ καὶ συνδέεται μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ
ἐκμάθηση γνώσεων. "Av μάλιστα βρεῑ δυσκολίες κατὰ
τὴν ἐκμάθηση, τότε τὸ ἀπεχθάνεται ὁλότελα.
« Πῶς, λοιπόν,νὰ θελήσει, μεγαλώνοντας, νά διαβάσει
ἕνα καλὸ βιβλίο καὶ vôt βρεῑ εὐχαρίστηση; Γιὰ τοῦτο
τὸ λόγο, πολλὰ παιδιά στρέφονται πρὸς τὰ εἰκονογραφημένα, τὰ κόμικς, 0’ 6,11, δηλαδή, δὲ θέλει προσπάθεια,
’Έχουν πολλὴ εἰκονογράφηση, πολλὴ περιπέτεια καὶ
ἐλάχιστο κείμενο. Κι ἐπειδὴ τό εἶδος τοῦτο εἶναι πολὺ
προσιτὸ-ἡ τιμή του εἶναι ἐλάχιστη-εὔκολα κατακτᾱ
τὸν παιδικὸ κόσμο. Αὐτές εἶναι οἱ αἰτίες που τὸ βλέπο με
νὰ κυκλοφορεῑ 0’ ὅλο τόν κόσμο καὶ σὲ μᾶς, ὡς τὸ πιὸ
ἀπόμερο χωριό μας. Ἀλλὰ ἡ ποιότητά του εἶναι, συνήθως, τόσο χαμηλὴ ἀπὸ κάθε ἀποψη, ὥστε σὰ μοναδικὸ
ἐλεύθερο ἀνάγνωσμα μόνο ζημιὰ μπορεῖ νά προκαλέσει.
Στὶς προηγμένες κοινωνίες πῆραν ἰδιαίτερες φροντίδες
γιὰ νὰ προσελκύσουν τὸ παιδὶ στὸ καλό ἐξωσχολικὸ
βιβλίο. Ἡ παιδικὴ λογοτεχνία εἶχε ἀρχίσει ν’ ἀναπτύσσεται ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρόνια. <O ἀναγνωστικός,
ὅμως, κύκλος ἤτανε περιορισμένος. Tôt πράγματα ἀρχισαν ν’ ἀλλάζουν μὲ τὸν ἐκδημοκρατισμὸ τῆς ἀγωγῆς
καὶ τὴν προσπάθεια καταπολεμησης τοῦ ἀναλφαβητισμοῡ. Tô διάβασμα ἐγινε προσιτότερο σὲ μεγαλύτερα
κοινωνικὰ στρώματα καί, κατά συνέπεια, τὸ βιβλίο ἀρχισε vôt διαδίδεται περισσότερο.

Βέβαια τὰ βιβλία ποὺ κυκλοφοροῦσαν στὰ περασμένα
χρόνια ἀντανακλοῡσαν τὶς ἀπόψεις τῆς ἐποχῆς τους κι
ἤτανε τὰ περισσότερα γεμάτα διδακτισμό. Ἀκολούθησαν ὅμως κι αὐτὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς ἱστορίας καὶ σήμερα
κυκλοφοροῦν πολλὰ βιβλία ἄρτια ἀπὸ κάθε ἀποψη.
" πωςεῖπαμε πιὸ πάνω, στὶς προηγμένες χῶρες”γίνεται κάθε δυνατὴ προσπάθεια γιὰ νά προσελκυσθεῖ τὸ
παιδὶ στὸ διάβασμα. Παντοῦ οἱ σχολικὲς βιβλιοθῆκες
ὅλο καὶ πλουτίζονται. Ἱδρύονται παιδικὲς βιβλιοθῆκες,
ποὺ κι αὐτὲς πολλαπλασιάζονται συνεχῶς. Ἡ λειτουργία μάλιστα τῶν παιδικῶν βιβλιοθηκῶν ὀργανώνεται
σὲ καινούριες βάσεις, ὥστε τὸ διάβασμα νὰ μὴ γίνεται
παθητικά, ἀλλὰ νὰ παρέχει εὐκαιρίες γιὰ δραστηριότητες Kl ἔτσι νά κεντρίζεται τὸ ἓνδιαφέρον τῶν ἀναγνωστῶν. Oî δημόσιες βιβλιοθῆκες προβλέπουν εἰδικὰ τμήματα γιὰ παιδιὰ καὶ στὶς ἀγροτικὲς ἢ ἀστικὲς περιφέρειες
ὅπου δέν ὑπάρχουν μόνιμες βιβλιοθῆκες, τὰ παιδιὰ βρίσκουν τὰ βιβλία τους στὶς κινητὲς δανειστικές ,βιβλιοθῆκες. Τὸ προσωπικὸ τῶν βιβλιοθηκῶν εἶναι εἰδικευμένο.
Ἔχει δίπλωμα βιβλιοθηκονομίας, παρακολουθεῖ τὴν παιδικὴ λογοτεχνία κι εἶναι σὲ θέση νὰ καθοδηγήσει παιδιά, ·
γονεῖς καὶ δασκάλους στὴν ἐκλογὴ τῶν βιβλίων. Γ ιατί,
κατὰ κανόνα, οἱ παιδικὲς βιβλιοθῆκες συνεργάζονται μὲ
τὶς σχολικές.
,28
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πάρχουν πολλοὶ τρόποι μὲ τοὺς ὁποίους ἐνημερώνεται τό κοινό για τὰ
βιβλία ποὺ κυκλοφοροῡν καί γιὰ τὴν
ποιότητά τους. Γίνονται τακτικές ραδιοφωνικές καὶ τηλεοπτικές ἐκπομπές,
ὀργανώνονται ἐκθέσεις καὶ φεστιβάλ,
ὥστε τὸ βιβλίο νά βρίσκεται πάντα
στὴν ἐπικαιρότητα. Στὴ Γαλλία, λόγου χάρη, δυο ραδιοφωνικὲς ἐκπομπὲς τὴ βδομάδα εἶναι ἀφιερωμένες στὸ παι-

δικὸ βιβλίο. Ἡ μιὰ μάλιστα ἀπ’ αὐτές σκοπεύει πολλοὺς
στόχους. Ἔχει τὸν τίτλο «Tô βιβλίαάνοιγμα στὴ ζωή».
Ἀπευθύνεται στά παιδιά, ἀλλὰ θέλει νά ἐπισύρει τὴν προ- Λ
σοχὴ καὶ ὅλων ὅσων ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θέμα. Πόλλές
φορές, παρουσιάζοντας τὰ καινούρια βιβλία, καλεῖ καὶ
τοὺς συγγραφεῖς τους καὶ τοὺς φέρνει 0’ ἐπαφὴ μὲ τοὺς ’
μικροὺς ἀναγνῶστες. Ἕτσι ἀκούγονται οἰ γνῶμες κι οἰ Ι
παρατηρήσεις τῶν ἅμεσα ἐνδιαφερομένων, τῶν παιδιῶν.
Ἐξάλλου, διάφορες ἐφημερίδες διαθέτουν ταχτικὰ ὁλό- _
κληρες στῆλες γιὰ τὴν κριτικὴ τῆς παιδικῆς λογοτεχνίας.
Tôt περισσότερα παιδαγωγικά περιοδικὰ ἔχουν ταχτικὴ.

10v χαρίζουμε ἕνα βιβλίο
με τὴν Πόρτα γιὰ v0 un}:
Γ 1011 τοῦ δίνουμε τὴ
σία του καὶ ν’ ἀποχτήσειςξὲ
" κερη ή-φύση κι 01 ,’ μ’
Μιτορεῑνὰ βρεθεῑ στὶς Πιὸ ψηλὲς βο UV
Θάλασσας. N0 τἀξιδέψει στὴνὰπέραν
Πυκνὴ ζούγκλα. N0 φτὰσει οτὸ φεγγᾴξ ’
oüpavoü. "E101 βγαίνει 011’ 10 0181/30
ἀνθρώπους. Γιατὶ τὸ βιβλίο. τοῡ φέρν
κι ἅγνωοτο. Τοῡ μιλάει γιὰ τὴιζωὴ '
v0 χαρεῖ μὲ τῖς xapéq τους καὶ νὰ K
νιώσει Πὼς δὲν εἶναι μόνο του κι ο
βαίνει Kave‘lq εὔκολα Πόσο eùe‘py
Παιδικοῡ βιβλίου στὴν ἐξὲλιξητῆς
φαντασία. του,“ι·[λου,τίζει τὸ 0uv0
τικὲς καὶ νοητικές του ἱκανότητεεςέι
τεχνικὴ eiKovoypdtpnomnpoc ' ’
,λιεργεῑ ἀκόμα καὶ 10 0109111 ’ IQ;
τό καλὼ Παιδικὸ βιβλίο ”
κίοι, μὲ τὸ· διάβασμα, τὸ

‘I: . δυο χρόνια. Tôt ἀλλα βραβεῖα εἶναι τὸ ’Βραβεῖο Εἰκονογραφησης, τὸ Βραβεῖο τῶν Νεαρῶν Κριτικῶν καὶτὸ Βραβεῖο Εὐρώπης, ποὺ δίνεται κάθε δυὸ χρόνια στὸ καλύτερο v
βιβλίο πού προάγει τὸ πνεῦμα τῆς πανευρωπαῖκῆς συνερασίας.
γ Παντοῦ δίνεται ὅλο καὶ μεγαλύτερη οημασία στὴν παιδικὴ λογοτεχνία. Καὶ γίνεται ἀντικείμενο μελέτης, ἐρευvas, εἰδίκευσης. Πολλοὶ ,φοιτητές παίρνουν τὸ παιδικὸ
βιβλίο σὰ θέμα διδακτορικῆς διατριβῆς. Στὴ Διεθνῆ βιβλιοθήκη τῶν Νέων, στὸ Μόναχο, ὑπάρχουν ἕνα πλῆθος
θεωρητικά βιβλία πάνω στὴν παιδικὴ λογοτεχνία. Ἡ
βιβλιοθήκη τούτη εἶναι τὸ σπουδαιότερο κέντρο στὸν κόσμο γιὰ τοὺς εἰδικούς τοῦ παιδικοῦ βιβλίου. Μόνο ὁ
Tñc Βίτως Ἀγγελοπούλου κατάλογος τῶν βιβλίων της πιάνει 18 τόμουςί Ἡ δραστηριότητά
της
εἶναι
πολύπλευρη.
Ὀργανώνει
διεθνεῖς
) στήλη βιβλιοκρισίας ἀπὸ εἰδικευμένους κριτικούς. Ἀκόμα
p.
ἐκθέσεις παιδικοῦ βιβλίου, σεμινάρια καὶ συμπόσια γιά
κατὰ ὡρισμένα χρονικὰ διαστήματα ἐκδίδονται ἐνημερω-, τούς βιβλιοθηκάριους. Σ’ αὐτὴν κάνουν εἰδίκευση φοιτητές
τικὰ δελτία ἀπὸ βιβλιοθῆκες καὶ εἰδικούς στα θέματα τοῦ ἀπ’ ὅλο τὸν κόσμο κι ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ παρακοπαιδικοῦ βιβλίου. Οἱ συντάκτες τους δὲ δισταζουν νά
λουθήσουν
Tôt
παιδιά
ποὺ
ἔχουν
τὴν
τύχη
νὰ
εἶναι
ἀναἐπισημανουν τὴν καταλληλότητα ἢ μὴ τῶν διαφόρων
γνῶστες
της.
·
.
ἐκδόσεων. Αὐτὴ ἡ πλατιά δημοσιότητα πού γίνεται,

OAIKO

Αὐτά γίνονται ἀλλοῦ. ’“Ας,δοῦμε, τώρα, τί γίνεται
εἶναι σύγχρονα κι ἕνα ἐρέθισμα. Γιατὶ ἔχει σὰν ἀποτέD λεσμα νά προσελκύεται ὅλο καὶ περισσότερο τὸ παιδικὸ καὶ δῶ.. ..
D Kowô πρὸς τὸ βιβλίο καὶ vôt συνηθίζει στὸ διάβασμα. ôt τελευταῖα 25 χρόνια ἕνα πλῆθος
Παράλληλα γίνεται προσπάθεια ν’ ἀνέβει τὸ ἐπίπεδο

ε, α τω κω

τῆς παιδικῆς λογοτεχνίας μέ τὴν καθιέρωση ἐκθέσεων καὶ ἓὲῗῖξακέῗὰτὲαὲἶὲ-γῗὲῗανΝἷὶςδΓίῖῗ
Λ
‘
Ῥ
μας
βιβλιοπωλείων.
’Άλλα
ἀπ’
αὐτὰ
βραβείων. Tôt βραβεῑα τοῦτα καθρεφτίζουν τὶς ἀπόψεις

L. τῶν παιδαγωγῶν, τῶν ψυχολόγων, τῶν κριτικῶν καὶ
τῶν ἐκδοτῶν σχετικὰ ,μέ τὰ·κριτήρια πού ἀξιολογοῦν.

εἷναι μεταφράσεις ξένων βιβλίων ποὺ
L εἶναι πιά κλασικά στὸ εἶδος τους,

- ἕνα καλὸ παιδικο βιβλίο, Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ βραβεῖα πού ἀπο- ὅπως τὰ Παραμύθια τοῦ )Ἀντερσεν,
.- νέμει κάθε χώρα στὰ παιδικὰ βιβλία τοῦ τόπου της, τοῦ Γκρίμ, ô Δὸν Κιχώτης, ô Ροβινσώνας κι ἕνα πλῆθος
ὐπάρχουνμκαί διεθνῆ βραβεῖα. Τὸ σπουδαιότερο εἶναι ἄλλα, ’Άλλα εἶναι πρωτότυπα, γραμμένα ἀπὸ Ἕλληνες
τὸ βραβεῖο ”Αντερσεν —— τὸ μικρὸ Νομπέλ, ὅπως τὸ ἀπο- συγγραφεῖς ποὺ ἀσχολοῦνται μέ τὴν παιδικὴ λογοτε, - καλοῦν —— ποὺ ἔχει καθιερωθεῖ ἀπὸ τὸ Διεθνῆ Ὀργανισμὸ χνία, μέ ἀρκετή μάλιστα ἐπιτυχία. "ON: τοῦτα τὰ βιβλία,
καὶ τὰ πρωτότυπα κι οἱ μεταφράσεις, κυκλοφοροῦν ἀνάΒιβλίων γιὰ τὴ Νεότητα στά 1956 καὶ ἀπονέμεται κάθε
μεσά μας.Δ T’ ἀγοράζουμε, τὰ χαρίζουμε, τὰ βλέπουμε
στὰ χέρια τῶν παιδιῶν μας, ἀλλὰ δέν ξέρουμε πολλὰ
πράγματα γιὰ τὴν ποιότητά τους. Κανένας δὲν μᾶς ἐνηîOTÔ παιδί, εἶναι σὰν vc‘1 τοῦ ἀνοίγουμερώνει ὑπεύθυνα. ’
ῑ’,σ’, ἕνον ἀγνωστο θαυμαστὸ κόσμο.
Τὸ παιδικὸ βιβλίο, γιὰ τοὺς πιὸ πολλοὺς ἐδῶ, εἶναι
ô «γνωστὸς ἄγνωστος». Ἡ κριτικὴ πολὺ σπάνια ἀσχονοτότητα và ταξιδέψει μὲ τὴ φανταλεῖται μαζί του. Τὸ θεωρεῖ σὰν τὸ φτωχὸ συγγενῆ τῆς
;ν,α Πλῆθος γνώσεις κι ἐμπειρίες. Ὁλαλογοτεχνίας, ἕνα εἶδος παραφιλολογίας, ἂν θέλετε. Βέβαια, εἶναι δυνατὸ ν’ ἀκουστοῦν μερικὰ καλὰ λόγια ἀπὸ
ιιήοι μιτοροῡν và. ëpeouv κοντα του.
τὸ ραδιόφωνο γιά κάποιο βιβλίο στὴν ὥρα τῆς κριτικῆς
τψὲς καὶ νὰ κατεβεῑ στὸ μαγικὸβυθὸ-τῆς
για Tôt βιβλία τῶν ἐνηλίκων, νὰ Tôt θυμηθοῦν Tôt περιοδικὰ τὶς μέρες τῶν Χριστουγέννων σὰν ἐπίκαιρο θέμα ἢ
βμουδερή
ἕρημο
καὶ
νὰ
χωθεῑ
στήν
Πιὸ
θιξζιὶνστιὸν ἤλιο καὶ α’ ὅλα τ’ ἁστέρια τξ vc‘x γράψουν λίγες γραμμές οἱ ἐφημερίδες γιὰ Tôt βιβλία
ίιῑῗειριῑβάλλον κι ἀντικρίζειτοὺς ἄλλους
ποὺ βραβεύονται κάθε χρόνο.
Γιατὶ πρέπει ν) ἀναφέρουμε ὅτι κι ἐδῶ ὑπάρχουν
ύματα ἀπ’ τὸνὲξω κόσμο, τὸ μακρινὸ
ἐνδιαφερόμενοι γιὰ τὴ βελτίωση καὶ τὴν προβολὴ τοῦ
ῑνῒὲᾱγῶνες τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ κόνει
παιδικοῦ βιβλίου. Τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, τὸ Λύκειο
τῶν Ἑλληνίδων, ἡ Γ υναικεία Λογοτεχνικὴ Συντρ-οφιὰ
οὺςκαημούς τους. Καὶ τὸ κόνει να
(ἀπὸ
τὸ
1958)
κι
ô
Κύκλος
τοῦ
Ἑλληνικοῦ
Παιδικοῦ
Βιδικὸ» ἀνθρώπινο ἰ-ιλάσμα. ,Καταλαβλίου (ἀπὸ τὸ 1969) προκηρύσσουν κάθε χρόνο βραβεῖα
_ ἡ ἐπίδραση ἑνὸς καλογροιμμὲνου
γιά τὴ συγγραφὴ παιδικῶν βιβλίων μὲ διάφορα θέματα.
Ἀλλὰ
ἡ
βράβευση
περνᾱ
πολλὲς
φορές
στὰ
ψιλὰ
τῶν
ἐφηἐι τας τοῦ Παιδιοῡ. Τροφοδοτεῖ τὴ
μερίδων κι ὕστερα ξεχνιέται. “
l κόσμο, καλλιεργεῖ τὶς πνευμα· Μὲ τὴν εὐκαιρία ἔχουμε ν’ ἀναφέρουμε ὅτι ὁ Κύκλος
τοῦ
Ἑλληνικοῦ
Παιδικοῦ
Βιβλίου
ἀσχολεῖται
συστημααρουσιασμένο βιβλίο, μὲ καλλιτικὰ μὲ Tôt παιδικά μας βιβλία, Tôt προωθεῖ στὸ ἐξωτερικὸ
καὶ εἶναι μέλος τῆς Διεθνοῦς Ὀργανώσεως Βιβλίων γιὰ
τὴ Νεότητα, ποὺ ἀπονέμει τὸ Βραβεῖο ”Αντερσεν.Ἀξί’ ζει vôt σημειωθεῑ ὅτι ἡ ἀπονομὴ τοῦ τελευταίου βραβείου,

στὴ Σουηδέζα Μαρία Γκρίππε, ἔγινε στὴν Ἀθήνα, τὴν
περασμένη ἄνοιξη.

--ι

. r__—.»1.‘.(.3_-‘:m .1 .07.:wa

.. ,, ·’ ‘.‘ _. «_:c

αἰτία 1100 10 110181K0 βιβλίο δὲν
ἔχει τὴν πλατιὰ διάδοση ποῦ ἔπρεπε
νὰ ἔχει, εἶναι καὶ κοινωνικὴ καὶ οἷκονομική. Ὑπάρχει ἀκόμα πολὺς κό·
σμος 1100 θεωρεῖ τὸ ἐξωσχολικὸ ἀνά- ,
γνωσμα σὰν ἀπλὴ ψυχαγωγία, ποὺ ‘
κάνει 10 110181 νὰ περνᾱ μερικές ὧρες εὐχάριστες, χωρὶς νὰ ἐνοχλεῖ τοὺς μεγάλους. Ἀκόμη
τσι, ἡ παρουσίαση, τὸ περιεχόμενο
κι οἱ σκοποὶ 1100 ἐπιδιώκει κάθε παι- τὸ θεωρεῖ κι ἐπιζήμιο, γιατὶ ἀποσπά 10 μικρὸ ἀναγνώστη
δικὸ βιβλίο εἶναι διαφορετικοί, ἀνά-, ἀπ’ τὴ σχολική του ἐργασία. Δέν πιστεύει ὅτι αὐτὴ ἀκριβῶς ὴ ψυχαγωγία θὰ κάνει τὸ παιδὶ ν’ ἀγαπήσει τὸ
λογοι μὲ τὴν κάθε ὁμάδα ἡλικίας γιὰ
διάβασμα πού, ἀργότερα, θὰ τοῦ ἀνοίξει τοὺς ὁρίζοντες
τὴν ὁποία προορίζονται. Ἡ ἡλικία
τῆς ἐπιστήμης καὶ θὰ τὸ κάνει 110 ζητά τὴν ποιότητα στὴ τῶν παιδιῶν ἀπλώνεται σέ 15 σχελογοτεχνία καὶ σέ κάθε πνευματική του ἀπόλαυση. Ἐδὸν χρόνια. Στὰ χρόνια αὐτὰ τὸ παιξάλλου, πῶς θὰ πλησιάσουν τὸ ἐξωσχολικὸ βιβλίο, τὴν
~81 περνάει διάφορα στάδια ὡρίμανσης, κατὰ τὰ ὁποῖα
«πολυτέλεια», τὰ παιδιὰ τῶν φτωχῶν κοινωνικῶν στρω- ï
ἡ ἀντιληπτική του ίκανότητα, οἰ ἀνάγκες καὶ τὰ ἐνδιαφέροντά του μεταβάλλονται σημαντικά. Κατὰ συνέπεια, μάτων; Στὶς βιβλιοθῆκες; Εἶναι γνωστὸ ὅτι σχολικὲς;
βιβλιοθῆκες δέν διαθέτουν οὔτε ὅλα τὰ δημόσια δημοτικά
ὸ κριτικὸς πρέπει 110 ξέρει καὶ τὴν ψυχολογία τοῦ παιμας σχολεῑα, ἀλλὰ οὔτε κι ὅλα Tôt ἰδιωτικά, ὅπως Θὰ 11110—
διοῦ γιὰ 110 μπορεῑ νὰ κρίνει τὴν καταλληλότητα τοῦ
ροῦσε νὰ ὑποθέσει κανένας. Σύμφωνα μὲ τὶς ἐπίσημες στα- 2.
βιβλίου γιὰ τὴν κάθε ἡλικία.
τιστικές,
μόνο
Tôt
21%
τῶν
δημοσίων
καὶ
τὰ
15%
τῶν
Ὑπάρχει· καὶ τοῦτο τὸ παράδοξο στὴν -κριτικὴ τοῦ
ἰδιωτικῶν
δημοτικῶν
σχολείων
διαθέτουν
βιβλιοθῆκες
’ὶ
παιδικοῦ βιβλίου; Δέν ἀπευθύνεται στὸν ἀναγνώστη
μὲ
πάνω
ἀπὸ
100
τόμους
ἐξωσχολικῶν
βιβλίων.
γιὰ τὸν ὁποῖο ἄμεσα προορίζεται τὸ βιβλίο, ἀλλὰ σέ
κεῖνον ποὺ ἀσχολεῖται με τὸ παιδί, τὸ γονιό, τὸ δάσκαλο,
Εἶναι
ἀπαραίτητο
ἕνα
εἰδικὸ
δελτίο
1100
110
ἐκδίδεζ
τὸν παιδαγωγὸ καὶ φυσικὰ καὶ στὸ συγγραφέα τοῦ βιται
μία
ἢ
δύο
φορές
τὸ
χρόνο
καὶ
νὰ
περιλαβαίνει
ὅλη
τὴν
βλίου. Αὐτὸ ὅμως δείχνει ὅτι δέν εἶναι μονόπλευρης χρηἐκδοτικὴ
κίνηση
τῆς
χρονιᾱς
μὲ
ταξινόμηση
καὶ
κριτικὴ
σιμότητας. Γιατί, ἂν ἀπ’ τὴ μιὰ μεριὰ ἐνημερώνει τὸ κοιπαρουσίαση
τῶν
βιβλίων.
νὸ γιὰ τὴν ποιότητα τῶν βιβλίων 1100 κυκλοφοροῦν,
-Πρέπει
νὰ
γίνεται
κριτικὴ
τοῦ
παιδικοῦ
βιβλίου
ἀπ’ τὴν άλλη βοηθᾱ τὸ συγγραφέα νὰ δεῖ μέ ἀντικειμεστὸν
10110,
τὸν
ἡμερήσιο
καὶ
τὸν
περιοδικό,
σὲ
τακτικὴ
νικότητα τὸ ἕργο του καὶ 110 10 βελτιώσει.
στήλη. Ἡ κριτική, στὴν περίπτωση τούτη, ἐκτὸς ἀπ’
Δέν εἶναι, ὅμως, μονάχα ἡ ἐλλειψη κριτικῆς. Δένέἶναι
τὴν καθαυτὸ ἀποστολή της, προσφέρει κι ἀλλην ὑπηοὔτε ἕνα ἕντυπο 1100 110 μᾶς πληροφορεῑ συστηματικὰ ρεσία. Γίνεται ἕνα ἐρέθισμα καὶ δημιουργεῖ ἐπαφὴ μὲ τὸ
. γιὰ τὶς παιδικές ἐκδόσεις, γιὰ 110 ξέρουμε τουλάχιστον βιβλίο. ‘ ἃ.
τί βιβλία κυκλοφοροῦν. Μόνο ὁ Κύκλος τοῦ Ἑλληνικοῦ
-Νὰ καθιερωθοῦν εἰδικές ἐκπομπὲς στὸ ραδιόφωνο-, A
~ Παιδικοῦ Βιβλίου, στὸ Δελτίο 100, 51100 κυκλοφορεῑ
καὶ τὴν τηλεόραση. ·
κάθε Ἀπρίλη, παραθέτει ἐναν κατάλογο τῶν βιβλίων
-Πρέπει νὰ γίνει συστηματικὴ προσπάθεια γιὰ τὴν
τῆς προηγουμένης χρονιᾶς. Ἀλλὰ κυκλοφορεῖ σὲ πολὺ
ἐξοικείωση τῶν παιδιῶν ὅλων τῶν κοινωνικῶν στρωμάστενὸ κύκλο καὶ δέν μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι εἶναι συστη- των μέ τὸ καλὸ ἐξωσχολικὸ ἀνάγνωσμα. ’
ματικός. Δέν ἔχει ἀξιολόγηση, οὔτε ταξινόμηση γιὰ νὰ
Ἀλλὰ γιά 10010 10 τελευταῖο ἀπαιτεῖται πολὺς
ξέρει κανεὶς γιὰ ποιὰ ἡλικία εἶναι κατάλληλο κάθε βικόπος καὶ μόχθος. Δὲ φτάνει μονάχα ἡ ἰδιωτικὴ πρωτοβλίο. Ὑπάρχουν βέβαια οἶ κατάλογοι τῶν ἐκδοτικῶν
βουλία. Εἶναι θέμα τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς τοῦ τόπου
οἴκων. Ἀλλὰ γι’ αὐτοὺς εἶναι καλύτερα νὰ μὴ μιλήσουμε. μας. Βασικὰ πρέπει νὰ δοθεῖ προσοχὴ στὰ σχολικὰ βι
Τὸ βιβλίο, λοιπόν, φτάνει στὰ χέρια τῶν παιδιῶν
βλία τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, ὥστε τὸ περιεχόμενοκ
μας διαλεγμένο πρόχειρα καὶ συμπτωματικά. “Av ἔχει
ἡ παρουσίασή τους νὰ εἶναι μαγνήτης γιὰ τὸ παιδί’
τὴν τύχη καὶ βρίσκεται σέ περιβάλλων 1100 ἀσχολεῖται Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι μιὰ ἄλλη ἱστορία.
μέ τὰ διαβάσματά του κι εἶναι σὲ θέση 110 τὰ κρίνει, τὸ Παράλληλα χρειάζονται vôt δημιουργηθοῦν παιδικέ
πρόβλημα εἶναι μικρότερο. Ἀλλὰ ὑπάρχει πάντα. Γιατὶ
βιβλιοθῆκες, ποὺ νὰ κάνουν τὸ βιβλίο προσιτὸ στὸ ἰτλοις
εἶναι πολὺ δύσκολο στὸν ἐνήλικο, μέ τὸν τόσο βιαστικὸ 10 κοινὸ τῶν παιδιῶν. Νὰ μποροῦν 110 10 χαίρονται 'fôt
ρυθμὸ τῆς σύγχρονης ζωῆς, νὰ διαβάζει πρῶτα 0 ἴδιος
παιδιὰ ὅλων τῶν τάξεων, καὶ τῶν φτωχῶν καὶ τῶν 117100.;
Tôt βιβλία τοῦ παιδιοῦ του γτὰ 110 σχηματίσει γνώμη.
σίων, καὶ τοῦ ἀγροτικοῦ καὶ τοῦ ἀστικοῦ πληθυσμ
Κι ἂν τὸ περιβάλλον δέν εἶναι σὲ θέση νὰ κρίνει ἣ εἶναι Χρειάζονται βιβλιοθῆκες στὰ σχολειά, στοὺς δήμο
ἀδιάφορο, Τότε τί γίνεται,
στὶς κοινότητες, ποὺ 110 προσελκύουν τὰ παιδιὰ στὶς ἑλεύῷ
Κατὰ συνέπεια τὸ πρόβλημα γιὰ τὴν ποιότητα τοῦ
θερες ὦρες τους. Βιβλιοθῆκες μὲ βιβλιοθηκάριους 5 ’
περιεχομένου μένει ἀναπάντητο. Ἀλλὰ κι ἀλλα προβλήὑ
κευμένους στὸ παιδικὸ βιβλίο, πρόσωπα μὲ πίστη .
ματα.γύρω ἀπ’ τὸ παιδικὸ βιβλίο δὲν ἔχουν βρεῑ τὴ λύση
ἀγάπη γιὰ τὴν ὅλη ὑπόθεση. Ἡ λειτουργία τους νὰ
τους. Ἣ ὑπόθεση δέν ἔχει ἀκόμα ξεκινήσει στὸν τόπο μας. βασισμένη σὲ καινούριες ἀρχές, ὥστε τὸ διάβασμαγ νὰ
γίνεται παθητικά, ἀλλὰ νὰ κινητοποιεῑ ὅλες τὶς-ἱκανῶ
"O00 K1 ἂν τὸ βλέπουμε παντοῡ, ὅσο κι ἂν γίνει ἕνα
τες τοῦ παιδιοῦ. Νὰ παρέχουν εὐκαιρίες γιὰ δραστὴζ —
ἀπ’ Tôt κοινὰ ἀγαθὰ τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας μας,
τητες ποὺ ἐνθουσιάζουν κι ἱκανοπσιοῦν τὴ δημιου ’ἓ ‘1
τὸ παιδὶ δέν ἔχει ἀκόμη ἐξοικειωθεῖ μαζί του. Γιατὶ δέν
ἐφεση τῆς παιδικῆς ἡλικίας. _ - ‘ ,
πρέπει v0 γελιόμαστε. Tôt βιβλία κυκλοφοροῦν, κατὰ
κανόνα, στοὺς κύκλους τῶν παιδιῶν τῶν μεγάλων 110— ’ApK510 μακρὺς ὁ δρόμος. Ἀλλὰ κάποτε., ρέ-ῗι·
λεων καὶ κυρίως αὐτῶν 1100 ζοῦν σὲ περιβάλλον εύπορο τὸν ξεκινήσουμε. Μόνο ἐτσι Θὰ· ἐξοικειωθοῦν, ôth
μας ἀπὸ τὴ μικρή τους ἡλικία μὲ, τὸ βιβλίο K
ἢ διανοουμένων. Τί γίνεται μὲ τὰ παιδιὰ τῶν ἐργατῶν
καὶ τῶν ἀγροτῶν; ea ἐπρεπε νὰ γίνει μιὰ ἔρευνα γιὰ νὰ“ πήσουν καὶ θὰ μάθουν νὰ ζητοῦν τὴν
πνευματικές τους ἀπολαύσεις κι ἀνα
γίνει γνωστὸ πόσα παιδιὰ στὸ σύνολο τῶν παιδιῶν
τῆς χώρας μας διαβάζουν ἐξωσχολικὰ βιβλία καὶ πόσα βοηθηθοῦν στὴν ὁλοκλήρωση τῆς π
βιβλία διαβάζουν 0’ ἕνα χρόνο, λόγου χάρη.

-Κριτική, λοιπόν, δέν ὑπάρχει. Ἡ ἐξήγηση εἶναι ἁπλή.
‘H παιδικὴ λογοτεχνία εἶναι πολύμορφη. Ἀγκαλιάζει
πολλοὺς τομεῑς. Ἀπὸ τὸν κόσμο τῆς φαντασίας, ὣς τὴν
πιὸ ζωντανὴ πραγματικότητα, ἀπ’ τ’ ἁπλούστερα πράγματα 1100 περιβάλλουν τὸ παιδί, ὣς τὶς τελευταῖες
κατακτήσεις τῆς ἐπιστήμης.

"Ag συνοψίσουμε, λοιπόν : ,
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Ἀρχίζοντας, στό προηγούμενο τεῦχος Mag, τὸ προλογικό ,ιιας σημείωμα γιὰ τὸ Δεκέμβρη,
εἴχαμε κατὰ νοῦ [ιιιὰ σειρὰ ἀπὸ καυτὰ ἐρωτήματα. Ἐρωτήιιατα πού, ὅπως λέγαμε, ἀφοροῦν στὸ
σύνολο - στὶς ,ἔκ-τιμήσεις, τὶς πράξεις καὶ τὶς παραλείψεις — ὅλων ἐκείνων πού, σ’ αὐτὸ ἢ σὲ κεῖνο
τὸ βαθμό, ἄμεσα καὶ ἔμμεσα, πῆραν μέρος στὴ σύγκρουση ποὺ οἱ συνέπειές της μᾶς κυνηγοῦν ἀκόιιη
καὶ τώρα. Καὶ ποὺ —— προσθέτουμε σήμερα —— ἀνακύπτουν m ἀπὸ τὰ στοιχεῖα καὶ τὶς μαρτυρίες ποὺ
ὂημοσιεύσαμε στὸ προηγούμενο τεῦχος ἢ σὲ κεῖνες ποὺ ὂηιιοσιεύουμε σὲ τοῦτο τὸ τεῦχος.

. Ἐπειδὴ πιστεύουμε ὅτι ἔρευνα πρέπει νὰ προχωρήσει χωρὶς καθυστερήσεις πιά, ἒμεῐς, ἐπαναλαμβάνοντας ὅτι θὰ κάνουμε ὅ,τι [ιιποροῦμε γιὰ νὰ συμβάλουμε σ’ αὐτὴν [ιιὲ τὶς μικρὲς δυνάμεις <
ποὺ ὃιαθέτουμε, παραθέτουμε μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα ἐκεῖνα·

Ποιές ἧταν oi ἑκτιμήσεις τοῦ ΚΚΕ καὶ
τοῦ EAM πανω στα διεθνῆ κι ἐσωτερικὸ συσχετισμὸ δυνάμεων ἐκείνη τήν
èﬂoxr'l; Οἱ ἐκτιμήσεις αὐτὲς τ.ρόβλεπαν T6

Ἐπίσης, γιατί αφὲθηκαν oi Βρεττανοὶ ανε- ἰ
νόχλητοι στὶς ἐπαρχίες καὶ γιατί ἐρώτημα ·
για ἐπίθεση ἐναντίον τους σταλθηκε (Trig ,_
τοπικὲς κομματικὲς ὀργανώσεις τὶς τελευ-μκῆ
xpôvo σύγκρουσης; Kai m6 népo: πρόβλε- ταῑες μέρες, ὅταν, δηλαδή, ἠ μάχη εἶχε mû,» ,ρῒπαν τή δυνατότητα νίκης ἦ ἔστω τήν ἐλπίδα κριθεῑ;
Σὲ περίπτωση
ποὺ
κατα
τήν
éK'rip‘rion
να αναγκαστεῑ ὁ ἀντίπαλος σὲ διαλογο καὶ 3 τῆς ἠγεσίας
ἧταν δυνατὴ ἠ νίκη, γιατί Ξ.
συμβιβασμό; Μὲ αλλα λόγια; ὁ’Δεκὲμβρης
πήγαμε
στὸ
Λίβανο
καὶ
στή
Γκαζὲρτα
j
ἓγινε για να κατακτηθεῑ ἠ ἐξουσία ἢ ἁπλῶς
για να ἐπιβληθεῑ ἕνας συμβιβασμός; Καὶ τί Kai μάλιστα μὲ τὸν τρόπο ποὺ πήγαμε; Γ ιατίῖὲῖ14
αφήσαμε ἓκθετες τίς ἐξεγερμένες ἑλληνίέεἴδους συμβιβασμός;
Keq στρατιωτικὲς δυνάμεις·τῆς Μέσης Ἀν
2 ετοιμασία για τή σύγκρουση; Καὶ πῶς
’Ὑπῆρξε
ἓστω
καὶ
ὺποτυπώδης
προε
τολῆς καὶ γιατί ἑπιτρὲψαμε τὴν ἀπόβαρῖηριζ
ἐξηγεῖται ὁ παραμερισμὸς τῆς φυσιΒρεττανῶν
καὶ
τῆς
Ὀρεινῆς
Ταξιαρχίας·
Γ
κῆς ηγεσίας τοῦ ΕΛΑΣ καὶ ἠ μή χρησιμοποί‘ Γνώριζαν oi σοβιετικοὶ ἐκ τῶν,
ηση τοῦ ὄγκου τῶν δυναμεών του για ανα4 τέρων τήν
ἑξέγερση
τῶν
ελληνικῷ
μὲτρηση μὲ ἐναν ἀντίπαλο πραγματικα παδυνάμεων τῆς Μέσης Ἀνατολῇςςίς
ὃν
ναί,
πῶς
ἑρμηνεύτηκε
ἠ
σταση
ςτουχ
νίσχυρο; Κι ακόμη, γιατί ὁ ἐφεδρικὸς ΕΛΑΣ
_
Ἐπίσης,
πῶς
ἑρμηνεύτηκε
τὸ
γεγονὸςνὸ
παραμερίατηκε τὶς πρῶτες κρίσιμες μὲρες
σοβιετικα
στρατεύματα
εἶχαν
στα
στὴν ὲκκαθάριση τῆς περιφέρειας καὶ
T6 Σεπτὲμβρη τοῡ 1944, στα a"
ἅφησε ἀνενόχλητο τὸ κὲντρο τῆς Ἀθήνας
Ἀκόμα, ποιὲς πληροφορίεςηκ

1
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ἔφερον ἀπὸ τὸ Στρατηγεῑο τοῡ Τίτο oi σύν· Καὶ ἂν vai, τί ἑγγυήσεις ὑπῆρχον ὅτι τὸ κένδεσμοι τοῡ Κ.Κ.Ε. ποὺ μόλις εἶχαν ἑπιστρὲ- τρο αὐτὸ εἶχε ἀποφασιστική διπλωματικὴ
ψει ἀπὸ ἑκεῑ; Καὶ γιατί ἠ ἀπόφαση γιὰ ἀνα· συμπαράσταση orig λαϊκὲς δυνάμεις
μὲτρηση μοιάζει và πάρθηκε ἀκριβῶς τήν
Ποιὲς ἑκτιμήσεις ἔκανον τήν ἡγεσία <
ἠμὲρα τῆς ἐπιστροφῆς τους στήν Ἀθήνα; 5 νὰ ἑπιμείνει σὲ μαξιμαλιστικοὺς
Τέλος, ἧταν ἐνημερωμένο τὸ “ôlsevèc κα- ôoouc κατὰ τή διαπραγμὰτευση μὲ
Πούγεννα τοῦ 1944;
ΔΕΚΑΙΙΕΝΘΗΜΕΡΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΧΑ POTE 62‘ ΑΘΗΝᾹΙ (SUI. T‘a)” 73281€!— 732713

τοῦ ΚΚΕ
"AW/1cm».
’ ΜΕ TON
'MAFAOY

H ’ῶν ἐκείνης τῆς περιόδου, σὲ
"Av ἕγετε φίλους ποὺ νομίζετε πὼς ἑνδιαφέρονται γιὰ τὸ περιοδικὸ ΑΝ Ι Ι, ν.
παρακάλωῦμῑ Υράῲῖῑ μᾶς Τὰ “WV-71 Μὶ Τὶς 8ῑευθΰνσεις τους ,υ ἀνήκει τυπικὰ στὰ πρόσωπα
d‘auto/ç, ἡ μαρτυρία του ἔχει
,ὶ ὁὲν «ἒν-τάσσεται στὸ πλαίσιο
ἢ τῆς ἄλλης παράταξης.
ἀρχὴ εἷναιένὰ ἐξακριβώσουμε,
τριτικὴ τῆς τακτικῆς ποὺ
Γ-ΕΛΑΣ στὴ ὃιάρκεια τοῦ ’41—
iv ἐνεργειῶν του, καὶ τὴ φύση
χους ἔβαζε καὶ μὲ ποιὸ τρόπο
υς. ('0 K. Πυρομάγλου ἧταν
σύσκεψη ΜυροφύλλοψΠλάκας,
καὶ εἶχε συχνὲς ἐπαφὲς μὲ τὴν
τὴ ὃιάρκεια κοινῶν ἐνεργειῶν
Ἀντίστασης, ἔχει μεγάλη σημασία ἡ ἱστορικὴ ἄποψη καὶ ἀπὸ τὸν Γοργοπόταμο ὣς τὸ Κοινὸ Γενικὸ Στρατηγεῖο
Ὁ K. Πυρομάγλου ἐπισημαίνει
κατ’ ’ ἀρχὴν ὅτι τὸ «κέντρον
ἀποφάσεων» δὲν βρισκόταν σί-ὴν
- ζὴγεσία τοῦ EAM - ΕΛΑΣ, ἀλλὰ
στὴ στενὴ ὁμάδα τοῦ Π.Γ. τοῦ
’ ’ (Ἰωοιννίδη, Ροῦσσο,
_ Ἐκεῖ ἀποδίδει
τὴν ἀδυναμία νὰ ἐξηγηθεῖ τὸ
ολο τῶν ἀποφάσεων αὑτῆς
>περιόδου μὲ τὸ ἵὸιο πρίσμα
’,ἰ ιολόγηση.
'“ïäè AM - ΕΛΑΣ (ὅρο ποὺ
ι καὶ τὸ KKE), V
ᾰλογίζει δυὸ ’βασικὲς
νάμίες. Πρῶτο ε-ὅτι δὲν “
,ἱξκαίδὲν ἑρμήνευσε σωστὰ ,-

Ξ
εä'<

Δεξιᾶς τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ
τόπου. Εὐθύνη ποὺ καταλογίζει
ὁ Πυρομάγλου στὴν ἡγεσία τοῦ
ΕΑΜ - ΕΛΑΣ εἶναι ὅτι δὲν
κατάλαβαν πὼς ὁ ἐμφύλιος
πόλεμος τῶν ἀντιστασιακῶν
δυνάμεων ἑξυπηρετοῦσε
ἀντικειμενικὰ ὄχι μόνο τοὺς
Γερμανοὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς
Ἐγγλὲζους στὴν ἐφαρμογὴ αὐτῆς·

τους ’τῆς πολιτικῆς. ’Ότι δὲν
κατάλαβοιν πὼς οἱ ”Αγγλοι, παρ’
ὅλη τὴν ἐξαγορὰ ποὺ ἐπι ειροῦσαν
καὶ τὴ δολίευση τῶν μὴ ’ αμικῶν
1 ἀνταρτικῶν ὁμάδων, παρ’ ὅλα
αὐτά, θὰ προτιμοῦσαν τὴν
ἀποὸυνάμωση καὶ ὃιάλυση καὶ
αὐτῶν τῶν ἴδιων, ἐφ’ ὅσον ὁ
ἔλεγχός τους ἧταν δύσκολος
μέχρι τὴ βάση. Χαρακτηριστικὰ -

αὐτᾳπᾷιτες ῑτου
ἀναφέρει
γιὰ
ὁ Πυρομάγλου, ὅτι
τα ἕνοπλης
V ὅταν ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὸ Κάϊρο
’ς τῆς Ἐπανάστασης,
” -(Σεπτέμβρης ’43) στὸ ἵδιο
’ ἐπανᾳστατικὸ ἀεροπλάνο μὲ τὸν Πέτρα Ροῦσσο,
Ἀπὸ ὅτι,
’ἐὴ ὁιάσκεψη
τῆςή Βάρκιζας. Διακρίνονται στὴν πρώτη σειρὰ
ὅλα αὐτὰ·οῐ I τοῦ τόνισέ
οἱ .”Αγγλοι
Σιάντος, Τσιριμῶκος καὶ Σοφιανόπουλος καὶ στὴ
δὲν στρέφονται
μόνο ἐναντίον
·· εςᾲστηριότητες
ν οἱ .· Σαράφης,
v ’ ὃέύτερη
oi:ἀλλὰ
Περ. τοῦ
Ράλλης, Κατσώτας κ.λπ.
τοῦ EAMV—
ΕΛΑΣ
. - . _ . V ’ συνόλου τῆς Ἀντίστασης καὶ
'E , εἰδικὴ ἀποστολὴ ἀπὸ τὴ Μόσχοι μαρτυρία τοῦ Κόρντελλ γιὰ ὅτιτὸ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ ὀφείλει νὰ
γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὲλη ἕ424· μὲ “ συμφωνία Τσώρτσιλ-Στάλιν ἀπὸ προσὰρμόσει ἀνάλογα τὴν τακτική
·> ἀρχὲς 43. Σκοτώθηκε στὴ Ἰούνιο τοῦ ’42). - του. ”Οταν τὸ ’66 ὁ Πυρομάγλου
, “Γιουγίιοσλαβία σὲ ιιὶνεξακρίβωτες> Ἀπὸ τὴ στιγμὴ _ ποὺ ἡ Μ. βρὲθηκε στὴ Μόσχοι, τὸν πῆγε
’“’ -ἀκόμοι ·συνθῆκες. ”Αποψη τοῦθ Βρεττανία κατοχύρωσε ὁ Ἀπ. Γκρόζος νὰ ἐπισκεφθοῦν
βρομάγλοο ὅτι ἀντικείμενα τῆςῖ· δικαιοδοσία της στὴν περιοχή, τὸν Π. Ροῦσσο, ποὺ νοσηλευόταν
ποστολῆςψ τουιῆταννὴ ἐνημιὲρωοημ ς-ἔνας εἶναι ὁ σκοπός της, καὶ ὅλες μὲ γαστρορραγία. ((Μοῦ λὲει τότε
1 , -· ἓξῆἑνὲρὲγειὲς ἕης θὰ καταξείνουν ἓ Γὲέτρος ὁὲ Ροῢξσοςε
ν ’ TOD: ' ’ ’ ‘
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"‘.\v ἔχετε φίλους ποὺ νομίζετε πὼς ἐνδιαφέρονται “(Là τὸ περιοδικὸ ANTI, I
πχρακαλοῦμε γράῲτε μᾶς τὰ ὀνόματα καὶ τὶς διευθύνσεις τους
.
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Ἀρχίζοντας,
στὸ
εἴχαμε
κατὰ
νοῦ
μιὰ
o"
σύνολο — στὶς ἒκτιμήσει L
, τὸ βαθμό, ἄμεσα ἢ καὶ ἔ)
καὶ τώρα. Καὶ ποὺ —— m
δημοσιεύσαμε στὸ προηγουμενυ -ιυυχυε l/ uc ﬂou/os mm υημυυωυμυμυ W Wu“, W νυᾍνξ, ~ 5 1 I
, Ἐπειδὴ πιστεύουμε ὅτι ἡ ἔρευνα πρέπει νὰ προχωρήσει χωρὶς καθυστερήσεις πια, εμεις, ξεπαῇΙ ,Ξ
- ναλαμβάνοντας ὅτι θὰ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε γιὰ νὰ συμβάλουμε o" αὐτὴν μὲ τὶς μικρὲς δυναμειςὲ
ποὺ διαθέτουμε, παραθέτουμε μερικὰ ἀπὸ τὰ ἐρωτήματα ἐκεῖνοι.- ,

Ποιὲς πάνω
ἠταν οἱ
ἑκτιμήσεις
ΚΚΕνόχλητοι
καὶ Ἑπίσης,
’ἀφέθηκαν
oi Βρεττανοί
av
τοῦ1 EAM
στὸ
διεθνῆ Klτοῦ
ἑσωτε,στὶςγιατί
ὲπαρχίες
..καὶ γιατί
ὲρώτ
ρικὸσυσχετισμὸ δυνάμεωνὲκείνη τὴν γιὰ ἑπίθεση ἐναντίον τους στάλθηκξ l.
ἑποχή; Οἱ ἑκτιμήσεις αὐτὲς ι’..ρόβλεπαν τὸἼ τοπικὲς κομματικὲς ὁργανώσεις τὶς τελε
χρόνο σύγκρουσης; Καὶ πιὸ πέραὶ πρόβᾼε- misc: "épsq’ ὅταν, δηλαδή, ἡ, μάχη ,ε
nav τὴ δυνατότητα νίκης ἢ ἔστω την ελπιδᾳ κριθεῐ; n ,ι ,η ,μ
νὰ ἀναγκαστεῑ ὁ ἀντίπαλος σὲ διάλογο και - Σὲ περίπτωση ποὺ κατὰ τήνῑὲ
συμβιβασμό; Μὲ ἄλλα λόγια; ὁ· ᾼειξὲῌβρῃς 3 τῆς ἠγεσίας ἦτον δυνατὴ ἡνίᾳ
ἐγινε vlù và κατακτηθεῑ ἠ ἐξουσια η σπλως Ἰ "mm"; στὸ Λίβανοκαὶστή l-K
γιὰ và ἑπιβληθεῑ ἕνας συμβιβασμός; Καὶ τι καὶ μάλιστα μὲ τὸν τρόπο ποὺ πήγαμ
εἴδους συμβιβασμός; ἀφήσαμε ἓκθετες τὶς ,Ιὲ-ξεγξρμὲνμ
κες στρατιωτικὲς δυνάμεις-της ‘ egg
’Ὑπῆρξε ἓστω καῖ’ ὑποτυπώδης npo-‘ τολῆς καὶ γιατί ἑπιτρέψαμε I a
2 ετοιμασία γιὰ τὴ σύγκρουση; Καὶ πῶς Βρεττανῶν, καὶ τῆς· Ὀρεψῆςρ-Ταϊ ,ἶ
ἐξηγεῖται ὁ παραμερισμὸς τῆς φυσι- ' ΓΥΦΡΙζἿῚ, °_Î G’QPlsïgx V.
κής ηγεσίας τοῦ ΕΛΑΣ καὶ ἠ μή χρησιμοποί- 4 τερῳν τὴν ξξργςρᾳῃ
ηση τοῡ ὄγκου τῶν δυνάμεών του γιὰ ἀνα· u I buyapsgov mq’M-g
μὲτρηση μὲ ἓναν ἀντίπαλο πραγματικὸ πᾳ· 9V 'VGI, npçdèppnvëgmx
viaxupo; Κι ἀκόμη, γιατί ὁ ἐφεδρικὸς ΕΛΑΣε Επισης,πως spunv-çumxe
παραμερίστηκε τὶς πρῶτες κρίσιμες μὲρες ᾳρβιετικὰ στρατεύματ six
στήν ἐκκαθὰριση τῆς περιφζὲρεξιαςΓ και Ϊο Σεπῑὲμβρ
ἅφησε ἀνενόχλητο τὸ κέντρο της Αθηναςς .A ,an

,
,Y

ἔφερον ἀπὸ τὸ Στρατηγεῑο τοῡ Τίτο οἱ σύνδεσμοι τοῡ Κ.Κ.Ε. ποὺ μόλις εἶχαν ἐπιστρέψει ἀπὸ ἑκεῑ; Καὶ yuan’ ἠ ἀπόφαση γιὰ ἀναμὲτρηση μοιάζει νὰ πάρθηκε ἀκριβῶς τὴν
ἡμέρα τῆς ἐπιστροφῆς τους στήν Ἀθήνα;
Τέλος, ἧταν ἑνημερωμένο τὸ “διεθνὲς Kaθοδηγητικὸ KéVTpo” γιὰ τήν ἀπόφαση νὰ
προχωρήσουν οἱ δυνάμεις σὲ ἀναμέτρηση;

Καὶ ὃν ναί, τί ἑγγυήσεις ὑπῆρχον ὅτι τὸ κὲντρο αὐτὸ εἶχε ἀποφασιστική διπλωματική
συμπαράσταση στὶς λαϊκὲς δυνάμεις

Ποιὲς ἑκτιμήσεις
ἔκανον τήν ἠγεσία νὰ5ἐπιμείνει
σὲ μαξιμαλιστικοὺς
ὅρους κατὰ τὴ διαπραγμάτευση μὲ
τὸν Τσώρτσιλ, τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1944;

Οἱ ἡγέτες τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ καὶ τοῦ ΚΚΕ
πάτησαν τὴν πεπονόφλουὸα τῶν "AW/1am
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣῩΖΗΤΗΣΗ ΜΕ TON
KOMNHNO ΠΥΡΟΜΑΓΛΟῩ
'0 Κομνηνὸς Πυρομάγλου, ’ὑπαρχηγὸς τοῦ
ΕΔΕΣ καὶ σημαντικὴ φυσιογνωμία τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης, ἔχει γράψει πλῆθος ἄρθρων, μελετημάτων καὶ βιβλίων πού ἀναφέρονται στὴν πιὸ πρόσφατη περίοδο τῆς Ἴστορίας μσς. Τὰ κείμενα τοῦ K. Πυρομάγλου
ἔχουν τὸ χαρακτηριστικὰ πὼς πέραν τῆς ἀναφορᾶς στὶς ἱστορικὲς πηγές, βασίζονται στὴν
πλούσια προσωπικὴ ἐμπειρία του ἀπὸ γεγονότα στά ὁποῖα ὁ συγγραφέας ἦταν ἕνα δρῶν
πρόσωπο.

Εἶναι φανερὸ πὼς οἱ ἀπαντήσεις γιὰ τὸ Δεκέμβρη
βρίσκονται σὲ συγκεκριμένους χώρους καί μποροῦν ’νὰ
ὃοθοῦν ἀπὸ συγκεκριμένους φορεῖς καὶ ἄτομα. cH συνομιλία
μας μὲ τὸν Κομν. Πυρομάγλου ὂὲν ἄποσκοποῦσε λοιπὸν σὲ
μιὰ ((ἀποκάλυψη», ἢ στὴν παραβίαση κλειστῶν ἀρχείων.
’ Ἐπειδὴ ὅμως ὁ Δεκέμβρης ὁὲν εἶναι μιὰ ξεκομμένη ἱστορικὴ

στιγμή, ἀλλὰ ἡ κατάληξη τῆς πορείας τῆς Ἐθνικῆς
Ἀντίστασης, ἔχει μεγάλη σημασία ἡ ἱστορικὴ ἅποψη καὶ
Ὀ Κ. Πυρομάγλου ἐπισημαίνει
κατ’ ἀρχὴν ὅτι τὸ «κέντρον
ἀποφάσεων» δὲν βρισκόταν στὴν
ἠγεσίοι τοῦ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, ἀλλὰ
στὴ στενὴ ὁμάδα τοῦ Π.Γ. τοῦ
(Ἰωαννίδη, Ροῦσσο,
Σιάντο κ.λπ. Ἐκεῖ ἀποδίδει
καὶ τὴν ἀδυναμία νὰ ἐξηγηθεῖ τὸ
σύνολο τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς
τῆς περιόδου μὲ τὸ ἵδιο πρίσμα

- , καὶ αἰτιολόγηση.

ἕῗ Στὸ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ (ὅρο ποὺ
, ,περιέχει καὶ τὸ ΚΚΕ),
ζ’ ς καταλογίζει δυὸ βασικὲς
ἀδυναμίες. Πρῶτος ὅτι δὲν

’“ “’ ἀνέλυσε καὶ δὲν ἑρμήνευσε σωστὰ

' διεθνῆ συγκυρία καὶ

ᾖξῗῖδιᾳίτερα τὴν πολιτικὴ τῶν
" ” ”Αγγλων. Δεύτερο; ὅτι τμῆμα

μαρτυρία τῶν πρωταγωνιστῶν ἐκείνης τῆς περιόδου, σὲ
ὅποια πλευρὰ κι ἂν βρέθηκαν.
"Av καί ὁ Κ. Πυρομάγλου ἀνήκει τυπικὰ στὰ πρόσωπα
τῆς «ἄλλης ὄχθης» τοῦ δράματος, μαρτυρία του ἔχει
χαρακτῆρα ἀντικειμενικὸ καὶ ὂὲν ἑντάσσεται στὸ πλαίσιο
μιᾶς ἀπολογητικῆς τῆς μιᾶς ἢ τῆς ἄλλης παράταξης.
ροσπάθειά μας ἀπ’ τὴν ἀρχὴ εἶναι νὰ ἐξακριβώσουμε,
μέσα ἀπὸ τὴν ἀνάλυση καὶ κριτικὴ τῆς τακτικῆς ποὺ
υἷοθέτησε διαδοχικά τὸ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στὴ ὃιάρκεια τοῦ ’41’44, τὸ πολιτικὸ πλαίσιο τῶν ἐνεργειῶν του, καὶ τὴ φύση
τῶν ἐκτιμήσεών του. Τί στόχους ἔβαζε καὶ μὲ ποιὸ τρόπο
ἔβλεπε τὴν πραγμάτωσή τους. (Ὃ Κ. Πυρομάγλου ἦταν
ἐκπρόσωπος τοῦ ΕΔΕΣ στὴ σύσκεψη Μυροφύλλου-Πλάκας,
στὸ Λίβανο καὶ στὸ Κάῖρο, καὶ εἶχε συχνὲς ἐπαφὲς μὲ τὴν
ἡγεσία τοῦ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στὴ ὂιάρκεια κοινῶν ἐνεργειῶν
ἀπὸ τὸν Γοργοπόταμο ὣς τὸ Κοινὰ Γενικὸ Στρατηγεῐο
Δεξιᾶς τῆς πολιτικῆς ζωῆς τοῦ
τόπου. Εὐθύνη ποὺ καταλογίζει
ὁ Πυρομάγλου στὴν ἡγεσία τοῦ
ΕΑΜ - ΕΛΑΣ εἶναι ὅτι δὲν
κατάλαβαν πὼς ὁ ἐμφύλιος
πόλεμος τῶν ἀντιστασιακῶν
δυνάμεων ἐξυπηρετοῦσε
ἀντικειμενικὰ ὄχι μόνο τοὺς
Γερμανοὺς ἀλλὰ καὶ τοὺς _
Ἐγγλέζους στὴν έφαρμογὴ αὐτῆς
,ἷίἓίιλοῖἒὲν ξὲἶξῗῗῖἳλγγῖἒῗῖ "Ï?
ὅλη τὴν ἐξαγορά ποὺ ἑπιχειροῦσαν
καὶ τὴ δολίευση τῶν μὴ Ἐαμικῶν
ἀνταρτικῶν ὁμάδων, παρ’ ὅλα
αὐτά, θὰ προτιμοῦσαν τὴν
ἀποδυνάμωση καὶ διάλυση καὶ
αὐτῶν τῶν ἴδιων, ἐφ’ ὅσον ὁ
ἔλεγχός τους ἦταν δύσκολος
μέχρι τὴ βάση. Χαρακτηριστικὰ
ἀναφέρει ὁ Πυρομάγλου, ὅτι
ὅταν ἐπέστρεφαν ἀπὸ τὸ Κάϊρο
(Σεπτέμβρης ’43) στὸ ἴδιο
ἀεροπλάνο μὲ τὸν Πέτρο Ροῦσσο,
τοῦ τόνισε ὅτι οἱ ”Αγγλοι
δὲν στρέφονται μόνο ἐναντίον
τοῦ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ ἀλλὰ τοῦ
συνόλου τῆς Ἀντίστασης καὶ
ὅτι τὸ ΕΑΜ — ΕΛΑΣ ὀφείλει νὰ
προσαρμόσει ἀνάλογα τὴν τακτική
του. ’Ὀταν τὸ ’66 ὁ Πυρομάγλου
βρέθηκε στὴ Μόσχοι, τὸν πῆγε
ὁ Ἀπ. Γκρόζος νὰ ἐπισκεφθοῦν
τὸν Π. Ροῦσσο, ποὺ νοσηλευόταν
μὲ γαστρορραγία. «Μοῦ λέει τότε
ὁ Πέτρος ὁ Ροῦσσος; “Δὲν θὰ
ξεχάσω ποτὲ αὐτὸ ποὺ μοῢ εἶπες
μέσα στὸ ἀεροπλάνο, ὅτι οἱ

Α _ τῇς ἡγεσίας διατηροῦσε μέχρι
’” τέλους τὶς αὐταπάτες του γιὰ
τὴ δυνατότητα ἕνοπλης
ἑπικράτησης τῆς Ἐπανάστασης,
ὲιὶιτύἸ
τὸν ΕΛΑΣ
ἐπαναστατικὸ
Ἀπὸ τὴ ὁιάσκεψη τῆς Βάρκιζας. Διακρίνονται στὴν πρώτη σειρὰ
Hap’ ὅλοι αὐτὰ οἱ
οἱ : Σαράφης, Σιάντος, Τσιριμῶκος καὶ Σοφιανόπουλος καὶ στὴ
ξᾳῖασκηνὶακὲέ ’δραστηριότᾝῖςν
ὃεύτερη
οἱ;
Περ.
Ράλλης,
Κατσώτας
κ.λπ.
ἆξᾷᾄέιςσῌᾷανέέῒᾨοῗὶ ξὲῗξὶιλιτιὲό
τους βάρος ἀδιευκρίνιστο. "Eran,
μαρτυρία τοῦ Κόρντελλ Χὰλλ γιὰ
εἰδικὴ
ἀποστολὴ
ἀπὸ
τὴ
Μόσχα
'ﬁçrâ'rrporokh- Σακαρέλλουγιὰμπορεῖ
συμφωνία Τσώρτσιλ - Στάλιν ἀπὸ
τὴν
Ἑλλάδα
τέλη
ἕ42
μὲ
ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, ἂν ἀρχὲς 43. Σκοτώθηκε στὴ
Ἰούνιο τοῦ ’42). οαστεῖ μὲ ’πιθανὴ συμφωνίᾳΓιουγκοσλαβία σὲ ἀνεξακρίβωτες Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ Μ.
4ρςιῑσιλ - Στάλιν ἀπὸ Ἰούνιοἀκόμα συνθῆκες. ”Αποψη τοῦῑ Βρεττανία κατοχύρωσε τὴ
” 2 γιὰ χωρισμὸ ζωνῶν
Πυρομάγλου ὅτι ἀντικείμενο τῆς δικαιοδοσίοι της σίὴν περιοχή,
ς, (‘O Σακαρέλλος,
ἀποστολῆς του ἣταν ἡ ἐνημέρωση , ἕνας εἶναι ὁ σκοπός της, καὶ ὅλες
ματικὸ στέλεχος, τοῦ ΚΚΕ
στὴν ἀναγκα ιότητα οἱ ἑνέργειές της θὰ κατατείνουν
ὃροιστη οτητ ’ὶ τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας, στὸν· κοινὸ στὴν ἑξυπηρέτησή TOD: ἡ
κιζῇῇζ ÿ ' ἀντιφασιστικὸ ἀγῶνα. Ὁ
ἀποκατάσταση τοῦ Γεωργὶου καὶ
’ πρδέχεται ςτὴ Α
ὁ ἕλενχος μέσω ,αὐτοῦ καὶ τῆς μ’ ”Αγγλοι εἶναι ἐναντίον ὅλης τῆς

Ἀντίστασης καὶ ὅχι μονάχα τοῦ
ΚΚ καὶ 106 EAM - ΕΛΑΣ”.
Μπορεῖ τώρα νὰ πεῖ πὼς δὲν τὸ
θυμᾶται, ἀλλά μοῦ τὸ εἶπε».
Καὶ ἡ πολιτικὴ αὐτὴ τοῦ ΕΑΜ ΕΛΑΣ ἀπέναντι στὶς ἄλλες
ὂργανώσεις γίνεται πιὸ
πολύπλοκη ἀπὸ τὸ ὅτι π.χ. εἶναι
ἀκόμα ἄγνωστο πῶς ξεπήδησε ἠ
διαταγὴ γιὰ τὴν ἑπίθεση ἐναντίον
τοῦ ΕΔΕΣ τὸ ’43. ιΗ ἅαταγὴ
\ \ v I ~ ,I ;)
ἶέἰὲ ιῦἒζρέἔξῗὲἕῗῖἒ τξῧῖΑἷίῖἆ
καὶ ὅχι ἀπὸ τὸ Στρατηγεῖο τοῦ
ΕΛΑΣ. Ὁ Βελουχιώτης δηλώνει
σὲ σχετικὴ ἐρώτηση τοῦ
Πυρομάγλου ὅτι ((δὲν μοῦ
περνοῦσε πιά». ('0 Πυρομάγλου
τοῦ εἶχε στείλει σημείωμα ὅτι 6
Ζέρβας δέχεται νά μιλήσει
ἐναντίον τῆς μοναρχίας χάριν τῆς
ἑνότητας τῆς Ἀντίστασης καὶ ὁ
’Ἀρης δὲν εἶχε δώσει συνέχεια) .
Τὰ ἴδια ἑρωτηματικά βάζει καὶ
ἡ συμπεριφορὰ τοῦ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ
ἣῑιξοῑὲσῆιιιρὶίξςιέλέῖι·
ὅπου ὅ,τι ἀπέρριψε ἐκεῖ (καὶ
χάθηκε ἠ εὐκαιρία τοῦ νὰ
ἀποκτήσει ἠ ΠΕΕΑ χαρακτήρα
ἐκπροσωπὴσεως 106 συνόλουγ
τῆς ἀγωνιζομένης Ἑλλάδας,
ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, EKKA,
ποὺ θὰ ἐξουὸετέρωνε κάθε
((κυβέρνηση» τοῦ ἐξωτερικοῦ),
τὰ ἀποδέχτηκε στὶς 2
Σεπτεμβρίου μπαίνοντας στὴν
κυβέρνηση τοῦ Παπανδρέου καὶ
μάλιστα ὑπογράφοντας σύμφωνο
«διὰ τοῦ ὁποίου αἱ Ἀνταρτικαὶ
Δυνάμεις τίθενται ὑπὸ τὰς
διαταγὰς τοῦ στρατηγοῦ
Σκόμπυ».
Σὲ ἐρώτηση γιὰ τὸ εἶδος τῆς
παρέμβασης τῆς Σοβιετικῆς
’Ένωσης, 6 Πυρομάγλου’
ἀπάντησε ὅτι, ἀπὸ ὅσα στοιχεῖα
ἔχει καὶ ἀπὸ ὅτι συμπεραίνει,
δὲν διαφαίνεται καθοδηγητικὴ
παρέμβαση, σίὴ συνολικὴ πορεία
τῶν γεγονότων. Ἐπιοημαίνει
πάντως, ὅτι στὸ Κάϊρο
ἐπιδιώχτηκε ἀπὸ τὸν Ροῢσσο,
ἐρήμην τῶν ἄλλων ἐκπροσὼπων
τοῦ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, συνάντηση μὲ
τὸν Ρῶσο πρεσβευτή, ὁ ὁποῖος
ὅμως ἀρνήθηκε νὰ ἀναμιχθεῖ.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὅμως τονίζει
ὅτι ἡ εἵσοὸος τῶν ὑπουργῶν τοῦ
ΕΑΜ στὴν κυβέρνηση
Παπανδρέου, στὶς 2 Σεπτεμβρίου,
ὀφείλεται στὴν παρέμβαση τοῦ
Ποπώφ (κατὰ μαρτυρία τοῦ
ἴδιου τοῦ Ποπὼ στὸν
Πυρομάγλου, στη συνάντησή
τους στὴ Μόσχα τὸ ’66). Ἀπὸ
ὄ,τι φαίνεται, ἐξάλλου, 6 Ποπὼφ
διαπίστωσε ὅτι ἡ ἑνότητα τοῦ
ΕΛΑΣ δὲν ἧταν τέτοια ποὺ νὰ
τοῦ ἐπιτρέπει νὰ πραγματοποιήσει
σοσιαλιστικὴ ἐπανάσταση στὴν
Ἑλλάδα. Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο 6
Πυρομάγλου ἀρνήθηκε νὰ
κατονομάσει τὴν πηγὴ τῆς
πληροφορίας αὐτῆς.
Ὀ Κ. Πυρομάγλου ἐπιμένει ὅτι
ὑπάρχει μιὰ ἀνεπαρκὴς ἀνάλυση
ἀπὸ πλευρᾶς ΕΑΜ - ΕΛΑΣ τοῦ
συνόλου τῶν γεγονότων καὶ ὅτι
διαφεύγει μόνιμα 6 πραγματικὸς
χαρακτῆρας τους. ’Έτσι, τὸ
κίνημα τῆς Μ, Ἀνατολῆς, 6 K.
Πυρομάγλου τὸ βλέπει σὰν
μοντέλο σὲ μικρογραφία τῆς

τακτικῆς ποὺ ἀκολούθησαν οἱ
’Άγγλοι τὸ Δεκέμβρη καὶ arÿiv
Ἀθήνα. Πιστεύει, ὅτι στὴ 1\ .
Ἀνατολὴ οἱ ”Αγγλοι ἕντεχνα
προκάλεσαν τὸ κίνημα, μὲ σκοπὸ
νὰ ἐξουδετερώσουν τὶς
δημοκρατικὲς δυνάμεις καὶ νὰ
προχωρήσουν στὴν ὂργάνωση τῶν
((πραιτωριανῶνη, Ἀπ’ αὐτὴ τὴν
ἄποψη εἶναι χαρακτηριστικὴ

Τίτο c’ αὐτὴ τὴν κρίσιμη φάση,
6 Πυρομάγλου δίνει τὰ ἑξῆς
στοιχεῖα (ἀπὸ συνομιλία του μὲ
τὸν Τζήμα (Σαμαρινιώτη), στὴν
Πράγα τὸ ’65). Οἱ ἐκπρόσωποι
τοῦ ΚΚ ἐπιδίωξαν νὰ συναντήσουν
τὸν Τίτο μόνοι τους,

ἀναγκάστηκαν ὅμως νὰ πάρουν
μαζί τους τὸν Τζήμα, μετὰ ἀπὸ
ἀπαίτηση 106 ἴδιου τοῦ Τίτο. Ὁ

ἀντίθεσή του σὲ τέτοιου εἴδους
ἀντιλήψεις γιὰ τοὺς στόχους τῆς
Ἀντίστασης. >
Χαρακτηριστικά, ὁ "Aan εἶπε
κάποτε στὸν Πυρομάγλου;
((Δὲν θὰ ἐπιστρέψω στὴν Ἀθήνα
παρὰ μόνο ὅταν ἔχουμε
Δημοκρατία καὶ διώξουμε
Μοναρχία».
Τὰ Δεκεμβριανὰ ἀπὸ στρατιωτικὴ

-ἅποψη, εἶναι μιά ὀίσχημα

rH Κυβέρνηση τῆς Ἐθνικῆς “Ενότηϊας

ἡ ἀδιαφορία τοῦ ΕΑΜ - ΕΛΑΣ
στά γεγονότα, καὶ ἦ μὴ σύνδεση
αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας μὲ μιὰ
πιθανὴ ἐπανάληψή της καὶ στὸν
Ἑλλαδικὸ χῶρο.

Τίτο τοὺς ὑποσχέθηκε κάθε
βοήθεια σὲ ὑλικὸ κ.λ.π. σὲ
περίπτωση σύγκρουσης. ‘O
Τζήμας τότε εἶπε ὅτι ἡ βοήθεια
εἶναι
περιττὴ
(στρατὸς
καὶ
Ἡ ἴδια ἀνεπάρκεια τῆς ἠγεσίας,
ὁπλισμὸς
ὃὲν
ἔλειπε
στὴν
ἀναποφασιστικότητα κα
Ἑλλάδαγ
βασικὸ
εἶναι
νὰ
ἀδυναμία καθορισμοῦ στόχων καὶ
.ἔῗέφέἳιῗξέσωηποισυέζῖἕὲζέῲανοι
μιᾶς σαφοῦς πολιτικῆς,
χαρακτηρίζει καὶ τὴν πορεία ἀπὸ , πρὶν τὸν Τζήμα στὴν Ἀθήνα.
ἒὈταν γύρισε 6 Τζήμας, 6
τὴν ἀπελευθέρωση μέχρι τὸ
Δεκέμβρης εἶχε ἤδη κριθεῖ.
Δεκέμβρη. “Αν πρόθεση ἦταν ἡ
Ἀγνοοῦσε ὅμως τὸ ἀκριβὲς
κατάληψη τῆς ἐξουσίας, γιατί
δὲν πραγματοποιεῖται αὐτ-ὴ στὸ
περιεχόμενο τῆς εἰσήγησης τῶν
κρίσιμο μεσοδιάστημα ποὺ
· δύο ἄλλων συνδέσμων.
μεσολαβεῖ ἀπὸ τὴν ἀποχώρηση
τῶν Γερμανῶν ὣς τὴν ἄφιξη
τοῦ Παπανδρέου; Ἀπὸ τὴν
ἄλλη, γιατί ἡ παραίτηση τῶν
ὑπουργῶν στὶς 28 Νοέμβρη, ποὺ
διευκολύνει τὸ ρόλο 106
Παπανδρέου; (ρόλο ποὺ ὸ
Πυρομάγλου ἀπὸ νωρὶς μὲ ἀγωνία
ἐπισήμανε; ὅργανου τῶν
’Άγγλων ποὺ σκοπὸ ἔχει νὰ
ἀποκαταστήσει τὸ κράτος τῆς
Δεξιᾶς). “ ,
Σὲ ἑρώτηση γιά,τὸ ρόλφῗτοῦ
,, . «ι, ,.

Χαρακτηριστικὸ εἶναι ἐπίσης ὅτι
καὶ ὁ Σαράφης καὶ 6
Βελουχιώτης, κατά μαρτυρία 106
Πυρομάγλου, ἧταν ἐναντίον τῆς
σύγκρουσης, ὅταν μπῆκε τὸ
θέμα ,στὴ σύσκεψη τῆς Λαμίας.
Ἰδιαίτερα γιά τὸν Βελουχιώτη,
ὁ Πυρομάγλου ἐπιμένει ὅτι δὲν
εἶναι καθόλου 6 κήρυκας τῆς
σοσιαλιστικῆς ἑπανάστασης, ὅπως
τὸν θέλει μιά μερίδα ἱστορικῶν.
Ἀντίθετα, σὲ πολλὲς συνομιλίες
τουςἒγ 6 ’Άρης ἐπιβεβαίωσε τὴν

σχεδιασμένη ἑπιχείρηση, ποὺ
ἀντανακλᾶ τὴ σύγχυση ποὺ
ἐπικρατοῢσε στὴν ἡγεσία.
Ἀκόμα, (σημεῖο ποὺ ὁ
Πυρομάγλου πολλὲς φορές
τόνισε στὴ συνομιλία μας),
παγιδεύτηκε ἠ ἡγεσία, ἄλλη μιὰ
φορά, ἀπὸ τὶς πληροφορίες ποὺ
ἕντεχνα πράκτορες μετέδιναν καὶ
γίνονταν πιστευτές, περὶ ἀπειλῆς
ἀπὸ ,τὸν Ζέρβα, καὶ ἔστειλε τὰ
κοιλώτερα τμήματα τοῦ ΕΛΑΣ I
σὲ ἐπιχειρήσεις σἰὴν ”Ηπειρο. ·
Ὀ Πυρομάγλου ἔχει τὴν ἄποψη
ὅτι πράκτορες τῶν ”Αγγλων
εἶχαν τὴ δυνατότητα σ’ ἕνα
βαθμὸ μὲ ((πληροφορίες» νὰ
τορπιλλίζουν καὶ νὰ διασποῦν τὶς
προσπάθειες γιὰ ἑνότητα τῶν
ἀντιστασιακῶν. Αὐτὸ τὸ ρόλο
πάντως ὃὲν ἕτιαιξοιν κατὰ τὸν
Πυρομάγλου οἱ ἐπίσημοι
ἀπεσταλμένοι τοῦ Στρατηγείου
Μέσης Ἀνατολῆς (EMA) ἐκτὸς
ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων
(περίπτωση Νεοζηλανδοῦ Ντὸν
Σκὸττ κ.ἅ..). Ἀπὸ τὴν ἄλλη,
ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά, ὃὲν
ἔπρεπε νὰ περιμένουμε ἀπὸ τοὺς
”Αγγλους νὰ προασπίσουν τὰ
δικά μας συμφέροντα... Ὁ
Πυρομάγλου ἑπιβεβαιώνει,
πάντως, πὼς οἱ πληροφορίες τοῦ
ΕΑΜ ἦταν ἀπολὺτως .
ἐσφαλμένες, καὶ ὅτι ὁ Ζέρβας
ὄχι μόνο ὃὲν ἑτοιμαζόταν νὰ
κατέβει στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ
ἀντίθετα ὁ ΕΔΕΣ βρισκόταν κι
αὐτὸς «ὑπὸ δυσμένειαν» καὶ σὲ
κατάσταση ἀποστρατείας.
Εἶναι φανερὸ γιὰ τὸν .
Πυρομάγλου, πὼς τὸ ΕΑΜ ΕΛΑΣ παγιδεὺτηκε καὶ τὸν,
Δεκέμβρη, ὅπως καὶ .
προηγουμένως ἄλλωστε ἀπὸ .
τοὺς ”Αγγλους, καὶ ὁδηγήθηκε
στὴ σύγκρουση ὅταν, καὶ μὲ
τοὺς ὅρους ποὺ σύμφερε σὲ
ἐκείνους· ὅπως εἷπε
ἒῗῧτηρισὲῗῗςὲἡπέἷξὲξα ἶξῗ ”
πεπονόφλουδαη. , ’
ΔιοΡΘΩΣι-ι; ᾳτὸ ἁρθρο τῆς , ςῘ,8 ’ᾖ
Kairqç Ζεύγου (“I'IOIÔÇ προκά- _, '
λεσε τὸ αἷμα καὶ war/f”, ANII,, ï
ÂÈ?°ÇKÏKÆ’ÆËJ”Æ°YKZÎÎÎ“’
Alopçleobvouiæ, ἐν τούτοις, ὥνο
ἕνα ποὺ πιθανόν νὰ δημιου
γήσει πολιτικὸ πρόβλημα. Συ·
ἔὲἱᾞῗαὸι ᾜάᾶἳὲ ἶὲίι T”

4 · πει· νὰ διαβαστοῡν;’ “’Ὰρνιέμᾳ

καὶ σὲ συνερ ασΙα μὲ flair-K
ὡρισμένους πουργοὺς, φά]
νονται oi πραγματικέ
τους διαθέσεις ”

’.·1πελευθέρωση. Ὁ λαὸς ζητᾶ νὰ τιμιυρηθοῦν οἱ συνεργάτεᾲτῶν 4
κατακτητῶν.

Νομίζω ὅτι πρέπει νὰ ὁμιλήσω διὰ τὸ πολιτικὸν
αὐτό ὁράμα εἰς τὸ ὁποῖον μᾶς ἑνέπλεξεν ἡ
σκληρὴ ἀγγλικὴ πολιτικὴ περὶ τὸ τέλος τῆ
ἀνταρτικῆς περιόδου...

Ὁ στρατηγὸς Μανώλης Μάντακας γεννήθηκε τὸ 1890 καὶ πέθανε στίς 8 τοῦ Μάρτη

τοῦ 1968. Γιά τὸ ρόλο του στὸ Δεκέμβρη ’44,
ἀπὸ χειρόγραφες προσωπικές του μαρτυρίες,
μαθαίνουμε :

ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΜΑΡΤῩΡΙΕΣ
TOY ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΜΑΝΤΑΚΑ
«"Yatsga ἀπὸ παράκληση τοῦ ΚΚΕ μπῆκα
Ὀ στρατηγός, πεθαίνοντας, δὲν
ἄφησε ἀπομνημονεύματα, οὔτε
ἀρχεῖο ἀποδεικτικῶν στοιχείων
ἱκανὸ νά ρίξει νέο φῶς στ-ἡν
ἱστορία. Οἱ μαρτυρίες ὅμως ποὺ
κατέγραφε χαρακτηριστικὰ κι
ἐπίμονα στὸ τέλος τῆς ζωῆς τουι
ἀναφέρονται ἀποκλειστικὰ σὲ ὅ,τ,
άφοροῦσε στὸ Δεκέμβρη.
Σ’ ἕνα σημείωμα μὲ τίτλο
«‘O Δεκέμβρης τοῦ 1944», ἁπλοποιημένα καὶ σύντομα μιλάει
γιὰ τὸ μεγάλο γεγονός, δίνοντας
τὴν ἑρμηνεία τοῦ ἀνθρώπου ποὺ
ἔζησε τὴν ἀνέλιξή του ἀπὸ τὰ
μέσα, χωρὶς νὰ ἔχει περιθώρια
M
« oἔλλῖἓ
ω τ ι -εἴῗῗῖς Ξξέζτὲήσῖέῗ ism
λήσω διίὰ τὸ πολιτικὸν αὐτὸ δράμα

τως ἀτελής, διότι ὃὲν προέβλεπε
τὴν περίπτωσιν ἡ ὁποία ἀτυχῶς
καὶ συνέβη : τί θὰ γίνει ἐὰν
οἱ ”Αγγλοι κτυπήσουν, ὅπως καὶ
ἑκτύπησαν;
ιΗ τιμὴ ἑνὸς γενναίου στρατοῦ
ὁ ὁποῖος μὲ ἐλάχιστο ὁπλισμὸν
ἀντέστη πρὸς ἕνα πανίσχυρον
Χίτλερ, δὲν ἐπέτρεπεν ταλάντευσιν ὅταν τόσον ἰταμῶς ἑπροκα,
λεῖτο7 ἔπρεπε νὰ τιμωρήσει τὸν
προκαλοῦνται ξένον εἰς τὸν ἱερὸν
χῶρον τῆς πατρίδος. Καὶ αὐτὸ
ἕγινεί I»
‘H δολιότητα τῆς Ἀγγλικῆς
ἐπέμβασης στ-ὴν ἑλληνικὴ ὑπόθεση ὑπογραμμίζεται ἀπὸ τὸν
στρατηγὸ καὶ στὴν παρακάτω
σημείωση ;

σκληρὴ ἀγγλικὴ πολιτικὴ περὶ τὸ
τέλος τῆς άνταρτικῆς περιόδου , , ,
Ἡ περιπέτεια αὐτὴ τοῦ λαοῢ
ἕὸζῗκὴεῖἕιῖειῖἓὶζὰ ἒὲἔὲἶῗιῖἷῗίἓῖ
ἐγχείρημα. . . Ἐστηρίχθη εἰς
ἀπόφασιν ληφθεῖσαν ἀπὸ τὸ ΚΚΕ
εἰς συγκέντρωσιν τῶν μελῶν του
ἀπὸ τὰ βουνὰ ἀκόμη, ὡς εἰκάζω.
‘H ἀπόφασις συνίστατο εἰς αὐτό :
νά μὴ κτυπηθοῦν οἱ ”Αγγλοι εἰς
Ἀθήνας, παρὰ νὰ ξεριζωθεῖ τὸ
καρκίνωμα Ζέρβα εἰς ”Ητιειρον.
Τὸ σύνολον τῶν ὁδη ιῶν τὰς
ὁποίας ἔδωσεν εἰς τὸν V ἡ
Γραμματεία Στρατιωτικῶν ἀπὸ
τὸν Ἀπρίλιο ἀκόμη τοῦ 1944,
ἐποχὴ κατὰ ντὴν ὁποίαν συνεστήθη ἡ ΠΕΕΑ, ὁπότε κατεβήκαμε ἀπὸ τὰ-ΠετρίλλιαἈγράφων,
ὁδηγει εἰς τὸ συμπέρασμα ;
ῃπροέχει ἡ ἑκρίζωσις τοῦ καρκι,νώματος Ζέρβα. Τώρα γεννᾶται
,τὸ ἑρώτημα; πῶς ἑκτυπήσαμεν
_ ’τοὺς ”Αγγλους τὸν ,Δεκέμβριον
- 1944; Ἠ ἀπάντησις εἶναι ἁπλῶς
πὼς μᾶς ἐκτύπησαν, πρῶτα οἱ
'_ ”Αγγλοι καὶ τὸ ἐνεργούμενόν
ι . τους, ἡᾷΚυβέρνηση Παπανδρέου.
, ’.Μὲ πολι) όλα ἑκτύπησαν τὸ πλῆζθος εἰς ν πλατεία Συντάγματος
· καὶτὸν ”Αγνωστο Στρατιώτῃ ἀπὸ
” τὸ ξενοδοχεῖον ,τῆς Μ. Βρεττα,ν νίας 1· Ἐπηκολούθησε ἡ σύγκρου’ ὀιςμὲ τὸν Σκόμπυ καὶ τὰς δυνάῑ”“μέις που. Δὲν ὑπῆρχε, λοιπὸν
·’ρομελετημένη ἐπίθεσις κατὰ τῶν
λων,,καὶ ἀπόδειξις, ἡ κατα,τῶν δυνάμεων τοῦ ΕΛΑΣ.
πλεῖστον τῶν δυνάμεων εὑρίσκετο-’ἑν κατευθύνσει πρὸς ’Ἠπει76y V κατὰ Ζέρβα καὶ μόνον ὁ
ὸς ΕΛΑΣ τῶν Ἀθηνῶν

Ψαρροῦ καθαρῶς μὲ σκοποὺς
ἐναντίον τοῦ ΕΛΑΣ. Ἀπ’ ὅ,τι
γνωρίζω ἡ ὁμάδα o ὐ δ έ π c τ ε
ωῗὲἓούῖἷῖεμὲεῖἷῗέ ἷξρὲἔνῗιῖζῗὲὰ
τοῦ EÂÏXZ καὶ ιῑέκαςῑινερ συνεχῶς
προκλήσεις.

εἰς τὸ ὁποῖον μᾶς ἐνέπλεξεν ἡ. ((Ἐδημιούργησαν τὴν ὁμάδα

Ὀ ΕΛΑΣ, καίτοι εὑρισκόμενος
μεταξὺ τριῶν πυρῶν, ἤτοι ; Γερμανοὶ ἀπὸ παντοῖ’), Ζέρβας ἀπὸ
”Ηπειρο, Ψαρρὸς ἀπὸ τὴν ”Αμφισσα - Δωρίδα, εἰδοποίησε ἐπανειλημμένως τὴν ὁμάδα Ψαρροῦ

-ἀκόμη καὶ τὴγ ἡμέρα τῆς
συγκρούσεως — να ἀ π o φ ε ύä: ,θὰτῗοίῗς τέκᾞπξέσῄωῗ ε ι ς διΟἰ ”Αγγλοι μὲ τὸν κλοιὸ εἰς
τὸν ὁποῖον ἕμπλεξαν τὸν ΕΛΑΣ
ἐνίσχυαν εἰς τὴν οὐσίαν τοὺς
Γερμανούς. Ὁ ΕΛΑΣ εἶχεν
χρέος νὰ σπάσει τὸν κλοιὸν καὶ
τὸν ἔσπασεν μὲ τὴν ἐκμηδένιση
τοῦ Ψαρροῢ. Ἐπειδὴν πολύς λόγος ἕγινε γιὰ τὸ θάνατο τοῦ
Ψαρροῢ, καλὸν θὰ, ἧτο νὰ π-ροσέξωμεν τὰ παραπάνω, ποὺ εἶναι
ἠ πραγματικότης. Εἶναι ἡ μόνη
ἀλήθεια καὶ τὴν ὀφείλομεν εἰς
τὸν ἑλληνικὸν λαόν».

Σχετικὰ μὲ τὴν ὁμάδα Ζέρβα
ὁ Μάντακας σημειώνει :
_ «Ἀπὸ ὅ,τι ξέρου ε ἐμεῒς,
ἄλλη σύγκρουση τοῦ ΔΕΣ μὲ

W"

ὡς στρατιωτικὸ μέλος εἷς τὴν ΚΕ τοῦ ΕΔΑΣ,
πού συνεστήθη στὶς 3 Δεκεμβρίου 1944. Ἐζήτησα νὰ μοῦ ὅοθεῑ ἀκόμη ἕνας ἀξιωματικός
γιὰ τὸ ἐπιτελεῖο τῆς ΚΕ καὶ μοῦ ἐδόθησαν ὁ
συνταγματάρχης τοῦ πυροβολικοῦ K. Λογγουράνης καὶ ὁ στρατηγὸς Παπαὸάκης. Ἕκλήθη καὶ ὁ στρατηγὸς Μιχαὴλ Χατζήμιχάλης v
ὡς τρίτον μέλος τῆς ΚΕ καὶ οὕτω συνεκροτήθη
ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ ΕΛΑΣ, ἀποτελεσθεῖσα ἐκ τοῦ
ἀειμνήστου πολιτικοῦ προσώπου τοῦ Σιάντου,
ἐμοῦ καὶ τοῦ Χατζημιχάλη. Βοηθὸς τοῦ πολιτικοῦ προσώπου Γ. Σιάντου ἦλθε μεταγενέστερα ὁ δικηγόρος K. Δεσποτόπουλος».

τηγου, στ ςενοδοχεῖο Μεγάλη
Βρεττανία, στὴν Ἀθήνα, τὸ Δεκέμβρη ’44. Μᾶς τὴ μεταφέρει ἡ
σύζυγος τοῦ στρατηγοῦ, Μαρία
Μάντακα ; ((Καφαντάρης — πρὸς
Παπανὸρέου σὲ ὕφος ἔντονο ——
Ἀφῆστε αύτάί Αἰματοκυλίσατε
τὴν Ἐλλάδα διὰ μίαν ταξιαρχίαν
Πραιτωριανῶν Ι

Παπανδρέου :. . . Μά. . . ξέρετε. . ,ᾑπροσπαθεῖ νὰ δικαιο-

τίναξη τῆς γέφυρας τοῦ Γοργοπο-τάμου».
Τὸ ἴδιο χαρακτηριστικὴ τῆς
Ἀγγλικῆς πολιτικῆς εἶναι καὶ ἡ
προφορικὴ μαρτυρία τοῦ Μάντακα
τὴ συνάντηση
’ἀναφορικὰ
μὲ

Τσώρτσιλ - Καφαντάρη - Ποι-

’πανδρέοψ παρουσία καὶ τοῦ στραέ

Καφαντάρης : Τί μὰ καὶ ξεμάέ
Ὀφείλω τὴν ἀλήθεια εἰς τὸ
’Έθνος καὶ θὰ τὴν εἴτιωέ
Τσώρτσιλ : (ἐπεμβαίνοντας νὰ
κλείσει τὴ συζήτηση). Κοιτάξτε
νὰ τὰ διορθώσετε, τώρα πιά,“
μεταξύ σαςίίί».
‘H ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται.

Ἕνὸεικτικὸ γιὰ μιὰ σειρὰ ἀπὸ γεγονότα ποὺ ἔρχονται
καὶ ξανάρχονται στὴν ταραγμένη ἱστορικὴ ζωὴ τοῦ τόπου
μας εἶναι καὶ τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ.
Πρόκειται γιὰ σχέδιο ὁμιλίας τοῦ στρατηγοῦ Μάντακα,
ποὺ ἔκφωνήθηκε στὴν Κρήτη, τὸν Ὀκτώβρη τοῦ 1945, γιὰ
τὸ λαὸ τῶν Χανίων.
Παραθέτουμε ἀποσπάσματά του χωρὶς σχολιασμούς, ᾶκριβῶς γιατὶ ὃείχνει καὶ τὸ πάθος, καὶ τὴν ἄγνοια, καὶ τὴ ”
σύγχυση πού χαρακτήριζαν ἀκόμη καὶ ἡγετικὰ πρόσωπα ἕκείνης τῆς ἐποχῆς·
((-Ἧ Ἀθήνα ἀπελευθερώθηκε
στὶς 12 Ὀκτωβρίου τοῦ 44.
— Μέρες πρὶν ὁ ΕΛΑΣ κυριαρτ
χοῦσε στὴν πόλη ἀπόλυτα.

——‘H ἀρχὴ βρισκόταν στὰ χέρια
του ἂν ἤθελε νὰ τὴν πάρη, ἀλλὰ
ὁὲν τὸ ἔκανε. “
-”Οταν ὁ στρατηγὸς Σκόμπη
διέταξε τὸν ΕΛΑΣ τοῦ βουνοῦ νὰ
μὴν εἷσέλθη στὴ πόλη, ὑπήκουσε.
_ -Σὲ λίγες μέρες φθάνει ἀπὸ
τὸ ἰταλικὸ μέτωπο μὲ ἐνέργεια
τοῦ Παπανδρέου ἡ ὀρεινὴ ταξιαρχία τοῦ Ρίμινι -σχηματισμὸς καθαρὰ ἐπιλέκτων ξεκαθαρισμένων

_ὲ ἀντιδημοκρατικῶν
τοὺς Γερμανοὺς ὃὲνπραιτωριανῶν
ὑπῆρξε ἐκτὸς
ἀπὸ τὴ συμβολή του — καὶ σ
μικρότερη κλίμακα ἀπὸ ἰὴ συμβολὴ τοῦ -ΕΛΑΣ - στὴν ἀπο-

λογηθεῖ, χωρὶς νὰ ἔχει —— καὶ γιὰ
πρώτη φορὰ — μιὰ εὕκολη ἀπάντηση.

-τὸ πρῶτο σημάδι τῆς ὕπουλης
προσχεδιασμένης πολιτικῆς τοῦ
πρωθυπουργοῦ· - ἆρχισαν οἱ συγκρούσεις- ὃημοσιογράφοι δήλωσαν κατηγορηματικὰ ὅτι τοὺς
ἐμπόδιζαν νὰ στέλλουν εἰδήσεις
γιὰ τὰ ἔκτροπα τῆς ὀρεινῆς ~—
τοὺς ἐπιτρεπόταν μόνο νὰ τηλεïâËZËŸÙJËÔv‘Ê/j‘ï"?m" τῆς

—‘O ΕΛΑΣ παραδέχθηκε νά
ἀφοπλισθῆ, ἐὰν ἀφοπλίζονταν καὶ
ὅλες οἱ ἐθελοντικές ὀργανώσεις
συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς
ὀρεινῆς ταξιαρχῐας.
-Ὅ Παπανδρέου τὸ δέχτηκε,
ἀλλὰ δύο μέρες ἀργεῖ-τερα εἰδοποίησε ὅτι διαταγὴ τοῦ Σκόμπη
τοῦ ἀπαγόρευε νὰ κρατήσῃ τὴν
ὗπόσχεαή του.

-——'H πειθαρχημὲνη créa”
’τοῦ ΕΛΑΣ ἕως τότε ἔκανε νεὶ ἐπι-

ειιῆ τοι "ii" τὴ τε·
εἶχε ῒῑιέσῖῑ] ἴκῖῗια.οσ Dyes w
— Τὸ ΕΔΜ g κᾶλεσε σὲ συλλα« λητήριο τὸ lad a" ἔνδειξη διαμαρο

τυρίας τὶς 3 τοῦ Δεκέμβρη. Οἱ
δεξιοὶ ἇστυνομικοὶ τοῦ Handwδρέου πυροβόλησαν στὸ ψαχνὸ
τὸ ἅοπλο καὶ εἰρηνικὸ πλῆθος.

-Οἱ Βρεττανικὲς δυνάμεις
τῆῦιῗιιῑιιεῗῦἓέιιιαι ἕιε
ELMO!) πολέμου.
_ - 3.5.

= ~ ‘7"'Z">“"§;'ZJ‘§‘T» "@471" 3:11»: _ Α.
-Ὀ Τσώρτσιλ ἤθελε μὲ κάθε
τρόπο và φέρη τὸν αἱμασταγῆ
Γλύξμπουργκ γιατὶ φοβόταν τὸ
γνήσιο δημοψήφισμα.
—'H “ πολιτικὴ τοῦ «διαίρει
καὶ βασίλευε» τέθηκε σὲ ἐφαρμογὴ ἀπὸ τὸν Τσώρτσιλ ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ τοῦ κινήματος Ἀντίστασης
ὣς τὸ Δεκέμβρη.

- Στὸ κέν-τρο τῆς πολιτικῆς
διαμάχης, πρὶν τὸ Δεκέμβρη καὶ
μετά, βρίσκεται τὸ μοναρχικό.
- Τὴ λύαη τοῦ Ἑλληνικοῦ
προβλήματος ἐμποδίζει ἡ μοναρχία καὶ κανεὶς ἄλλος.
—'H ἀντίδραση ρίχνει τὴν εὐ-

θύνη σὲ μᾶς, στὸ EAM, γι’ αὐτὸ
ἐξηγοῦμε τί εἶναι ὁ Δεκέμβρης».
((-Ἀναγκασθήκαμε νὰ ἀγωνισθοῦμε ἐνόπλως διὰ τὴν ἀνεξαρτησία μας καὶ κατὰ ἐκείνων ποὺ
ἐπιβουλεύονται τὰς λαῑκάς ἐλευθερίας.
—— Δείξαμέ μὲ ἔντονο τρόπο
πὼς ἡ ένη ἐπέμβαση ὁὲν εἶναι
ἀνεκτὴ ἀπὸ τὸ λαό μας, πού κατέκτησε τὴν ἐλευθερία του μὲ
τόσες θυσίες.
-Δείξαμε πὼς θέλουμε νά
εῖμαοτε νοικοκύρηδες οτὸ σπίτι
μας.

-Δὲν ἐδιστάσαμε πρὸ οὐδε-

νός, ὅπως ταιριάζει εἷς ἐλεύθερους ἄνδρες.
- Τὰ μετέπειτα γεγονότα ἀπὸ
τὶς μεταόεκεμβριανὲς κυβερνήσεις
μᾶς δικαίωσαν πέρα γιὰ πέρα.
-Ἒπικράτηση τῆς δεξιᾶς, καταπάτηση λαῑκῶν ἐλευθεριῶνἔξωκυβερνητικὲς ὀργανώσεις ——
διωγμὸς κινήματος ἀντίστασηςφυλακὲς γεμάτες ~ ὂολοφονίες
- ληστεῖες —— ἐγκλήματα — πείva, κατατρεγμὸς —— θρίαμβος ὁοσιλόγων προδοτῶν —— (ὅχι μόνον
ἐλεύθεροι, ἀλλὰ καὶ κυβερνοῦν,
ἀπονέμουν δικαιοσύνην, πλοισιώνουν στρατόν, ἀστυνομίαν, χω-

ροφυλακήν. Μὲ ὅυό λόγια, ὁ φα· V
’σισμὸς θριάμβευσε). ’
Γιατί παλεύει τώρα τὸ ΕΛΜ.
Δὲν νοεῖται ἐθνικὴ λευτεριὰ μὲ
φασίστες ὂοσιλόγους ρυθμιστὲς
τῆς τύχης τοῦ ἡρωϊκοῦ λαοῦ μας,

-Εἴμαστε ἔθνος ποὺ πολέ- - ’

μησὲ καὶ θυσιάστηκε στὸν ἀγώνα
κατὰ τοῦ φασισμοῦ.
-”Εχομε δικαιώματα ἀπαράγραπτα καὶ ἀξιοῦμε τὸν σεβασμὸ
τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν μας
καὶ τῆς ἀνεξαρτησίας μοις-χωρὶς
αὐτὰ ’γνωρίζομε ὅτι οὔτε πρόοδος, οὔτε πολιτισμός, οὔτε ἐθνικὴ
ἀξιοπρέπεια μπορεῖ va‘ ιῖπάρέηυ.

μηνύμαῑα μὲ ῑὸ "vai” τοῦ ΕΑΑΣ
"000L ἔζησαν τὸ Δεκέμβρη τοῦ 44 θὰ θυμοῦνται μὲ ρίγος τὸ «χωνὶ» ποὺ
πληροφοροῦσε τὸ λαό γιὰ τὶς πολιτικὲς καὶ στρατιωτικὲς ἐπιχειρήσεις. Στῑς
συνοικίες, οτὰ χωριά, μέσα orig πόλεις, ὁ λαὸς περίμενε ἔκτακτες ἀνακοινώσεις ἀπ’ τὸ «χωνί». Μερικὰ ἀπὸ τὰ κείμενα ποὺ ὁιαβάστηκαν τὶς κρίσιμες
ἡμέρες, οτὴν Ἀθήνα, εἰναιᾈαύτὰ ποὺ παραθέτουμε;
Προσοχή, Προσοχή.

Πατριῶτες, ”Ολοι στὶς γραμμὲς τοῦ ΕΛΑΣ.
Πατριῶτες, 6 λαογέννητος Στρατός μας
συνεχίζει τὴν ἠρωϊκὴ δράση του. Κάθε μέρα
ὁ ἐχθρὸς περισφίγγεται. Ὁ Σκόμπυ ἔμεινε
χωρὶς στρατηγεῖο <5ἰεροττορίι·ιις7 ςΗ λεωφόρος
Ἀλεξάνδρας ξεκαθαρίζει. ‘O ΕΛΑΣ νικὰ
παντου.

-“Ο κάθε λεβέντης, ὁ κάθε τίμιος ’Έλληνας
πρέπει νὰ πυκνώσει τὶς γραμμὲς τοῦ· ΕΛΑΣ.
Μὲ ἱερὴ ἅμιλλα αὐτοθυσίας ν’ ἁρπάξει καὶ
αὐτὸς τὰ ὅπλα καὶ νὰ μπεῖ στὸν ἐφεδρικὸ
ΕΛΑΣ τῆς συνοικίας μας.
-”Ολοι ἀπὸ 18-30 χρόνων πρέπει. vo‘L τό
’χουμε περηφάνεια πὼς ζητήσαμε νά πάρομε

ἐνεργὰ μέρος στὸν τίμιο ἀγώνα γιὰ τὴ λευτεριὰ καὶ ἀνεξαρτησία μαζί.
Τιμὴ στὰ παλικάρια τοῦ ΕΛΑΣ.
Ζήτω 6 ἀδούλωτος Ἑλληνικὸς Λαός.

Σᾶς μίλησε τὸ EAM.
Προσοχή, Προσοχή.
Πατριῶτες,

Ὁ λαογὲννητος Στρατός μας νικᾶ κάθε
μέρα. Καὶ κατακτᾶ καινούργιο ἔδαφος.

-Ὀ ἀδούλωτος Λαός μας στὸ πλευρὸ τοῦ
ΕΛΑΣ βρίσκεται σὲ συναγερμό. Χτίζει ὁδοφράγματα, φτιάχνει καὶ ὀρύγματα, τοποθετεῖ
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·> Hiya χαρᾶς, Κάθὲ Ἕλλη-η.κῆ amphi προσμένει κᾴῠε χρὸνο αὐξές 1k pipa; μ’ ëv’u
εει παλ - Mu mûre; τις Yuma: 71: “Emma” μέδιαπλατη ὅλη ττι ψυχή μαι, μέ διακλαιατάσιήθειακαὶτάχέρ
ια νά γιορτασαιψε τά λεΰτεοα χριστοὺγεννα ’μαζῐχμέ τρυε συμMam: μας, μρνὲασμένοι, ξξίρφωμρνοιέΕέανριουμιγοι.ι. με
amaranan
πως
καναμε το
o’ τὴ
ὄλοβαθειά
τὸν κόσμο,
μέ τὴν
πεποίθηση
orb
, δίκηο τοῦ ἀγῶνα un: καὶ μέ τὴ μεγίλή εἰκόνιον] νά cuve ἰσουμι τὴν πάλη μας un) πλευρὸ τῶν
Συμμάχων μσς για τὴν τελικὴ σιννεοιβὴ mû Φασιαμοῡ.τοι περιμέναμε mûre; τὶς μέοεςβτέσ«not: ὁλόκληρα
χρόνια
τῆς σέ
311.6
τρομερῆς
κατοχῆς,
at)qu
κάὓε γωνιά τῆς ,Ελλαόαῇ
γυμνοί, ξψιόλνωι, πεινασμένοι. μέσα art; Hamac. στὶς βροχές καὶ uni χώνια, μέ τὸ μέτωπα
μέ ch φλόγα τσῡένθουσυασμοῦ ατᾱ ατῆθεια, μέ τὴν ἀπέραντη Lurcan τῆς ﬂamand;
ὁλό α, ὡς 16 ιώκκαλο, ὡς là μεῦοῡλι τῆς ψυχῆς μας. ’ Προσμεναμε πεᾳήφανοι καὶ βέβαιοι,
τά ενα τοῦ 191‘. Ἧταν πολλός μητ ες μαυοοντυιίένες, μά πάλι χαρούμενες m.’ αυιές,
τὶς ἅδειες ﬂéau; τῶν παιδιῶν τους, gm ξέρανε
τιμημὲνα.
a} δίνε πωςπὼς πέσαν
παιδιά
πῆραν τὴγιά
θέση
τους, καὶ πως ἠ
ν πόνο καὶ 16 ὒάναιο. Καὶ περιμένανε κιῗ mini; μαζύ μ’ ἄλλους

m Mia my, m" m“ 5"“

νά yum-dame τά Χοιαωῦγενα τοῦ 4|. Καὶ ἡ Lenteng κερδὶθηκε μέ τοὺς ἀγών τοῦ ΕΛΑΣ,

’ μέ τοὺς ἀγῶνες ὁλάκεραυ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῶν Συμμάχων μας.ριστούγεννα
Καὶ »τά
ἦρθαν.
mom)
' mu:
ἀπ’Mû
ὅτιποσο
τά «nom-émue.
ἀπ’ 6,·ιι εἷχαμε τὸ δικαίωμα νά τά περιμέ-

νσυμι. Ol “cumin; puma»: πάλι, μὰ à ﬁxa; 1w: δᾶν εἶνε ὅπως περιμέναμε. Βαοαίνοων πάνου
ω σύπιφιι
κάκου
τὰ
σύννεφακαὶ
ω union
κοράκια τοῦ Σκόμπν, 1' ἁεοοπλάνα τῶν
Ἄπλουν, τῶν Συμμάχων 'wxç. ξερνᾱνε σίῦερο καί φωτιᾶ καὶ Divan), ἑδῶ ατὴ ὃοξασμένη
ν άὸοὖλωτη Ἀθήνα μιις,“στὴν moôlâ ὅλου τοῦ κόσμου
ἐιεωῆιῆεεπισιιιιεεεί
ολης.
ποῦ’ arést σὰν φωτεινὰ καὶ πυρίφανο μέτωπο
11k; θὶκουμένης, τά κανόνια τῶν Ἀγγλων ὲρημώνουν. γκρεμίζουν, τσακὶζουν τὸν ιιιὸ Mû:er
καὶ du“; ιιι· ἀντομωμένο λα
οὑγιννα τοῦ 44- Οἱ καμπάνες χτωῑᾱνε. '9 2.10; τους mû δυνατός, and βαθύς, πιὸ
πολ-μηρός...“v
Φωνιὶζον
(“taunting Φωνάζουυ ol καρδι <:
Ἐμπρός. ’ Εμπρός. Ὀδοφοάγματα
υν. OI δυναμιηστὲς σείς θέσεις τους. Οἱ ἑλασὶτες mil μάχη. Ὀλος
ὸθοώναιινται. ΣκίιιιιΥ
6 λαὸς μ’ ἔναυ «allai,
μ-ιὰν άπόφασιι, μὲ μιᾶ slam : Γιὰ τὴ νίκη, γιᾷ τὴν λευιεοιά, ναὶ-τήν
civa
Χρισωύγιννα τοῦ 44. Bahama Χρισωύγεννα. "OM: av). çà“. ’Ὀλοι στα ὀδοφοὰγματα.

[ι’ ol maqu μάνες. ποὺ nlﬁthnuv τόσο πολὺ ἐἶς τελευταῖος μέρες, -μὲ τιὶ μάτια άκόμη
màamn atom καὶ πίνοις για τὰ ὁδοφοάγματα τῆς Ἀθήνας μας, ποῦναι, τὸ σύμβολο t
wmmom
Κίάπὸ πανωῡ οἱ Χρισωυγιννιάτικες καμπάνις, κιό δυνατὰ καὶ mô maﬁth να σημαίνοντι,
;ῐῶν Ἑλλήνων γενναῖα παιδιά.
mimime ’σν τὰ ιαλκινα λόγια τοῦ Αίσχΰλιονε «Ἑμπρὸ
Mum για λα εἶναι πού πολιμᾱτυ. Κι” ὅλος un“ cl mm; τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ σὰν τὶς
κῶμαι-ἷξες χωπᾶνιίμέσα στα σεήθιια, ramming; τῆς μεγάλης ἀπόφασης, καμκάνες τῆς λευτεριᾶς

νάρκες, στερεώνει ἕτσι τὴ λευτεριὰ ποὺ χαρίζουν τὰ τιμημένα ὅπλα μας σὲ κάθε συνοικία καὶ σταματᾶ τὶς καινούργιες προσπάθειες
τῶν ,Αγγλικῶν τάνκς νὰ κερδίσουν ἔδαφος.
Ἀγγλικά τὰνκς ποὺ κατέβαιναν τὴν ὁδὸ Πειραιῶς σταμάτησαν μπροστὰ στὰ ὁδοφράγματα
τοῦ Λαοῦ καὶ ἀχρηστεύτηκαν πέφτοντας στὸ
ορυγμα.
’ -“Ο Λαός μας μὲ τὴ συμμετοχή του στὸν
ἱερὸ ἀγώνα τοποθέτησε κατάλληλα νάρκες,
ἕκαψε καὶ κατάστρεψε ἄλλα 2 τὰνκς τῆς
μηχανοκίνητης φάλαγγας ποὺ πήγαιναν νὰ
σώσουν τὸ Στρατηγεῖο τῆς ἀεροπορὶας.
Πατριῶτες,

Νά τί κάνουν τὰ ὁδοφράγματα, τὰ ὀρύγματαέ
Νὰ πῶς θὰ γίνει ἡ συνοικία μας φρούριο
λευτεριᾶς.
- Κανὲνας δρόμος νὰ μὴ μείνει ἀνοιχτός.
Παντοῦ ἐνέδρες, νάρκες, ὀρύγματα.
"Eva εἶναι τὸ σύνθημά μας.
’Ὀλοι στὰ ἅρματα, ὅλοι στὰ ὁδοφράγματα.
Ἀκούσατε τὸ ΕΑΜ.

Προσοχή, Προσοχὴ
Ἀθηναῖες Ἐλληνοποῦλες,
Τὰ πα-λικάρια μας, οἱ ἀντάρτες μας, βρίσκονται τώρα μέσα στὴν Ἀθήνα. Κατέβηκαν
γιὰ νὰ πολεμήσουν τοὺς καινούργιους καταχτητὲς Σκόμπυ-Λίππερ. Δίνουν τὴ ζωή τους
γιὰ τὴ λευτεριά μοις. Περπάτησαν μέρες γιά
νὰ φτάσουν ὣς ἑδῶ, ἕφυγαν ἀπὸ μακριὰ ἀπὸ
τὰ σπίτια τους καὶ σήμερα πρέπει νὰ νιώσουν
τὴ ζεστασιὰ τοῦ ἀθηναϊκοῢ λαοῦ πλάι τους.
-Ἐμεῖς, “Ελληνοποῦλες τῆς Ἀθήνας, πρέπει
νὰ γίνομε ἀδερφὲς καὶ μάνες καὶ στοργικὰ
καὶ ἀκούραστα νὰ φροντίζομε νὰ τοὺς ἀνακουφίζουμε ἀπὸ τὶς ταλαιπωρίες τοῦ σκληροῦ μὰ
τιμημένου ἀγώνα ποὺ κάνουν.
-Νὰ σχηματίσομε παρὲες-ἐπιτροπὲς ποὺ
θὰ πλύνουν, θόι μαντάρουν, θὰ φροντίσουν γιὰ
τοὺς λεβέντες σταυραητούς μοις.
— Νὰ φτάσομε καὶ νὰ ξεπεράσομε τὶς
Ἑὲληνέδες τῆς ἐπαρχίας ποὺ τόσα χρόνιοι τοὺς
φρ ντι αν.

ἡἘμπρόςέ ὅλες οἱ Ἑλληνίδες, μάνες καὶ-ἀδελφὲς σὲ μιὰ ἱερὴ ἅμιλλα γιὰ τὴ φροντίδα
τῶν παιδιῶν μας, τῶν ἀδελφιῶν μας, τῶν
σταυραητῶν μας.

-’Έτσι θὰ προσφέρομε κάτι στὸν ἀγώνα
γιὰ τὴ λευτεριὰ καὶ ἀνεξαρτησία μας.
Ζήτω ὁ ἀδούλωτος Ἑλληνικὸς λαός. Δ
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ΚὰΠοῑε ὃὰ 11ρὲ1181 và tlpnôeî σὰν Μεγάλος
Γ ὁ ΔεκέμβρΠς-ὁρὸσιιμο tñq Δημοκρατίας,
tñÇ λευῑεριᾶς Kai
τῇς ἀνεξαρῑησίας
Ἀγαπητὸ «ANTI»

Σὲ συγχαίρω γιὰ τὴν πρωτοβουλία σου ν’ ἀνοίξεις τὸ φάκελο
τοῦ Δεκέμβρη τοῦ 1944.
Σοῦ γράφω παρακάτω ὁρισμὲνες
ἀπόψεις μου καὶ στοιχεῖα. “Av
κρίνεις ὅτι συμβάλλουν στὸν φωτισμὸ τοῦ ματωμένου Δεκέμβρη>
μπορεῖς νὰ τὰ δημοσιεύσεις.

«Οἱ ”Αγγλοι δὲν φοβοῦνται
κομμουνιστικὸ κίνημα στὴν “Ελλάδα ἀλλὰ τὴν δημοκρατία. . .»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ συνομιλία ἀνάμεσα στὸν ”Α,ρη Βελουχιώτη
καὶ τὸν Ἠλία Τσιριμῶκο, ποὺ
. δημοσιεύτηκε στὴν ἑφημερίδα

«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», ὅταν ἔβαλε τὰ
ἀπομνημονεύματα τοῦ Ἠ. Τσιριμώκου τὸ 1973. Συγκεκριμὲνα,
εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ ”Αρη στὸν
Τσιριμῶκο, ὅταν, γυρίζοντας ἀπὸ
τὸν Λίβανο, ἔκανε κριτικὴ στὸν
συμπολίτη του γιὰ μερικὲς ὄψεις
τῆς δράσης του. '
Ἀκριβῶς ὅ,τι δὲν συνέλαβε ἡ
ἠγεσία τοῦ ΕΑΜ καὶ τοῦ KKE,
εἶχε ἀντιληφτεῖ σαφῶς ἀπὸ τὸ
’1943 ὁ ”Αρης. ’Ότι οἱ Βρετανοὶ
ἰμπεριαλιστὲς δὲν θά’φηναννὰ λειτουργήσει ἡ πολιτικὴ δημοκρατία
ὅταν ἀπελευθερωνόταν ἀπὸ τὴ
Ναζιστικὴ κατοχὴ ἢ χώρα. Καὶ
τοῦτο γιατὶ ἡ δημοκρατία θὰ ἔκανε μὲ τὴν ῴῆφο τῶν πολιτῶν
“ κυβέρνηση καὶ ἐξουσία τὸ ΕΑΜ.
Ἐνῶ οἱ ”Αγγλοι ἤθελαν νὰ γυρίσει ἡ δυναστεία τῶν Γλύξμπουργκ, ποὺ ἧταν οἱ πράκτορες
τῶν συμφερόντων τους ἀπὸ τότε
ποὺ αὐτὸς ὁ οἶκος βασίλεῴε στὴν
Ἑλλάδα.
Ὀ Τσώρτσιλ ἕσπρωξε μ’ ὅλα
τὰ θεμιτὰ καὶ ἀθέμιτα μέσα στὴν
ἔνοπλη ἀναμέτρηση Βρετανῶν
καὶ ΕΑΜ γιὰ νὰ νικήσει τὸν
ΕΛΑΣ καὶ ἔτσι νὰ παραμερίσει
τὸ βασικὸ ἐμπόδιο, γιὰ τὸ γυρισμὸ τοῦ βασιλιᾶ στὴ χώρα.
ι Σκεῦος ἐκλογῆς τῶν Βρετανῶν
γιὰ τοῦτο στάθηκε ὁ Γ. Παπανδρέου ποὺ ὑπῆρξε γιὰ τὸ ρόλο του
αὐτό, ποὺ τὸν ἔπαιζε συνειδητά,
ὁ «μοιραῖος» ἄνθρωπος γιὰ τὴ δημοκρατία, τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία
καὶ τὸν σοσιαλισμὸ στὴν Ἑλλάδα.
Εὐτυχῶς γι’ αὐτὸν καὶ ὡς ἕνα
βαθμὸ γιὰ τὴ μνήμη του, τὸ διώξιμό του ἀπὸ τὸν Κωσταντίνο
Γλύξμπουργκ τὸ 1965 καὶ ὁ
θάνατός του μέσα στὶς ἡμέρες τῆς
δικτατορίας, ποὺ δὲν τολμοῦσε νὰ
πεῖ τὸ ὄνομά της ὁ φασισμὸς
τὸν ἐξιλὲωσε κάπως γιὰ τὸν ρόλο
τοῦ νεκροθάφτη τῆς λευτεριᾶς ποὺ
ἔπαιξε τὸ 1944.
’Ὀταν ἡ ἢγεσία τοῦ ΕΑΜ καὶ
οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ ΚΚΕ ἄρχισαν νὰ
συνειδητοποιοῦν, μετὰ λίγες μέρες
ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς χώρας,
τοὺς σκοποὺς τῶν ”Αγγλων στο-

· χάζονταν πὼς θὰ ἀντιδράσουν.

“Ομως τὸ πολιτικὸ παιχνίδι εἶχε

χαθεῖ γι’ αὐτούς. Τὸ μόνο ποὺ
ἀπόμενε ἦταν μιὰ. ὑποχώρηση ἀπέναντι τῶν Βρετανῶν, ποὺ θὰ
διάσωζε ὅ,τι ἧταν δυνατόν.
Ἀλλὰ καὶ τὸ δρόμο τῆς ὑποχώρησης τὸν ἑμπόδιζαν οἱ ”Αγγλοι, ποὺ ἥθελαν συντριβὴ τοῦ
Ἐαμικοῦ κινήματος ἀντίστασης.
”Ετσι, μὲ μαριονέτα τὸν Γ. Παπανδρέου, μὲ συνεχεῖς παλινωδίες,

ἀσυνέπειες καὶ ἀπάτες, ἕσπρωχναν στὴν ἕνοπλη σύγκρουση τοῦ

Δοστυχῶς ἡ ἡγεσία τόσον τοῦ
ΕΑΜ ὅσον καὶ τοῦ ΚΚΕ, ποὺ
ἧταν τὸ μεγαλότερο κόμμα τοῦ
Ἐθνικοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Μετώπου,δὲν στάθηκε ἄξια τῶν περιστάσεων. Ἐνῶ ὑπῆρξε ἱκανὴ νὰ
ὀργανώσει ἀπὸ τὸ τίποτε καὶ νά

καθοδηγήσει ἕνα κίνημα ποὺ ἀγκάλιαζε ἑκατομ. ’Έλληνες καὶ
ἕφτασε νὰ παρατάσσει ἕνα στρατὸ
70 χιλ.,δὲν συνέλαβε μὲ σαφήνεια τοὺς σκοποὺς τῶν Βρετανῶν γ·ιά τὴ μοίρα ποὺ ἑτοίμαζαν
γιά τὴν Ἑλλάδα. Πίστεψε τὸν
«χάρτη τοῦ Ἀτλαντικοῢ», τὶς διακηρύξεις τῶν συμμάχων στὶς διεθνεῖς διασκέψεις καὶ νόμιζε ὅτι οἰ

ΔΗΜοκΡΑΤικΗ ZHMAIA
Ἠμερησία [Ῐρωῖνὴ ἘφημερὶςέῈπίσημο ’ῗΟργανοτοῦήΒΛΕΣ
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A P PRÈQLÀT Io Νῑᾶ
Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΙ TON Κ, ΤΣΩΡΤΣΙΛ
“Ο,τι οἱ ξένοι ἱστορικοὶ ὅταν ἠ πυρίνην ἢῦελλαὶοῦ
πολέμου κοηάση θα ιὰιωιτάξουνῇ τὸν “κ. Τσῶρτσιλ εἷς

· τὴν κορυφὴν τῆς πυραμίδος τῆς ἐὐγνωμοσύνης 1f)chÜgœnütmoç elm»: βέβαιον. Διότι χάριςείς τὴν ’μεγαλοιρυ·ί·ιίν του τὴν σφυρηλαῑον ἀπὸ τὰς σκέψεις τῶν i001_ νικῶν ὑπάρξων ἐπιμονὴν που ἔσωσε τὴν Εὐρώπην, ἳάσιὸκγ
τὴν νύκτα καὶ τὴν ὑπυὸούλωσιν τοῦ Φασὶσμοῦ καὶ τοῦ

“ Ναζιομυῦ.
Ἀλλὰ διὰ τὴν εὐγνωμοσύνην ξιοῦ ἡ Ἑλλὰς αἰσθάνεται πρὸς τὸ εὐγενὲς αὐτὸ προϊὸν ῑοῦὲνάνθῠωπίνοὶι
γὲνους τὸν κ. Τοῶρῑσιλ mite; θα την συναρμολιιγήση
εἰς τὴν ἐφάμιλλον ιῆς ἀξίας mu συμφωνίαν) ιὸν ὕμνον
’ τὸν παιᾶνας Θὰ ἐχρειάζειυ οἱ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου νά μᾶς
ἑπανιιστήσουν κάκου ἐοῶ εἰς το κατατρεγμὲνον ᾰοῐνμεὸν
Πίνδαρον, τὸν Θουκιὸίοην, τὸν Δημοσθένην. chi νὰ συγκροῐηθοῡν γραπτὰ καὶ προῳορικὰ μνημεῖα-διὰ τοὺς ἑπερχομένοιις αἰῶνας, βαθείας εὐγνωμοσύνης ποῦ γεμίζουν τὴν σημερινὴν Ἑλληνικὴν ἐποχὴν διὰ τὸν μέγαν
Βρεττιινὸν. Αὑτοῦ ἡ μιιριρὴσὴ ὲιιπισιτοσὺνη πρὸς m‘lv νίκην ἐνέπνευσε καὶ ἑοῳιιρηλάῐησε τὴν ἑποπιινίἩν τῶν
πολεμιστῶν μσς τὸ 1940-1941. Ἠ περαιιέρω ᾱκλὸνητο, ῑιεποίθησις τοι· ἔδαισε τοὺς σπινθῆρας εἰς τὴν τὲιοραν
If]: καταστροφῆς τοῦ 1942--1943-1944. Mi»: αὐτὸν
ὡς πρότοπον καὶ κιιθοδηγηῐικὸν ’ἐνιιίηιιιι ν ὅραμα ἐπρυ·
χωρήσαιιεν μέσιιείς bdxgwx καὶ αῖματιι εἰς ιὰ βουνὰ
καὶ τὰς πόλεις διὰ ιὴν διάσησ-σιν εἰς τὴν χώραν μσς τῆς

ι Γ ερμανικής ἀγρίας σεριιιιωτιιιῆς μηχανῆς.
ME: αὐτῆς τῆς μεγίστης προσωπικόῑητος τὰς ὕψηλὰς ’ἰδέας καὶ τὰς καιευθύνσεις συνιτκροτήθησαναῑ φάλαγγες τῶν πόλεων καὶτῶν βουνῶν (EOEA) τοῦ ΕΔΕΣ
μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν ἀρχηγὸν Ζὲρβ ιν. Ἐκεῖνοι] τὰς ποοσ-’
mde καὶ τὰς ἐπιθυμίας ἐξετελὲσσμεν ὅλοι οἱ ΕΔΕΣΙTEE καὶ ὅ).οι οἱ τίμιοι ”Ελληνες. Διὸτι αἱ ,προσταγαίι
καὶ αἱ ἐπιθυμίαι του προερχόμεναι ὰπὸ ἐξηλεγμένον φιλεληνισμόν, ὁ· ὁποῖος διαρκῶς ἀνοσκιρτᾶ ἀπὸ τὴν Batistav του Ἑλληνικὴν μόρφωσιν καὶ τὴν ὸρῠήν, τὴν δικάί·
αν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων πῖνε συμφέρον τῆς Ἑλλάδος κ(ιὶ τῆς ἀνθρωπότηῐος. ‘O ἴδιος μὲ
τὸν ἄξιον συνεργάτην του κ. Ἡνιενὸιαν ἡ Ἑλλὰς μὲ
διεσκορπισμένα τὰ τέκνα της καὶ ἀπὸ μύρια ἄλλα αἴτια
δὲν κατόρθωιέ νὰ ἐκποοσωπηθῆ εἰς τὰ blah-v?) συνέδρια
διεξοδίκει καὶ ὑπεστήριζε τὰ. ἑθνικά μσς δίκαια. Ἀπὸ
τὴν ἆκὲνωῑον εἰς φιλελληνικὰ αἰσθήματα μεγάλην καρ-

δίαν εον ἀειὲροειισαν οἱ ἱστορικοὶ ἐκεῖνοι λόγοι που διὰ
ὄργια καὶ τὴν σιάσιν ιοῦ φυλετικοῦ Βαλκανικοῦ ἀκοαί· ’
ματος, τῆς Βοιὶλγαρίας. Καὶ ἡ ὁπωσδήποτε σωτηρία τῆς
Ἑλληνικῆς φυλῆς ἀίειιᾶ τὴν φοβερὰν περίοδον τοῦ λιμοῦ
τῶν ἑτῶν ιΠΜΙ---Ιθέὶιᾎ . V Τώρα-πάλιν ὅταν κακοὶ ’Έλληνες τυφλοὶ ἀπὸ κομμαιικὴν ἑμπάῦειαν σκουδαρχισμὸν. γίνονται ὄργανα τοῦ
βορβοροτὲρου ἐχθροῦ, τῶν Γερμανῶν, καὶ τοῦ μισητο·
τέρυιι μσς ποιιαιωνίως σφαγιασιοῦ τῆς Ἑλληνικῆς φν-λῆε, τῶν βουλγιὶρων. φθάνει ὡς ἅγγελος εἰριινεύσεως.
Φῦἁνει ὡς ἀνάγλυψος ζῶσα ῦπαρξις,“τοῦ ἀρχαίου
συμβολισμοῦ. Mi; κλάδον ἐλαίας εἰς τὴν μίαν χεῖρα καὶ
σπάθην εἰς ἰὴν ὅλλην. , ”
Οὐδεὶς δὲνήμπορεῖ νὰ πλιινῃϋῆ διᾲρῑὴν οὐσίαν
τῶν λόγων mu τοὺς ὁποίους ἡ ζὲουσα ἀπὸ ’τὸν ἄκρατον
φιλελληνισμὸν διάνοια εσυ ἐφιλοτέχνησε καὶ εἶπε. Εἰρήνευσιν ὁπωσδήποτε mi ἑπαναφορὰν τῆς γαλήνης τῶνἙλλήνων. Καὶ ἀναλιιτικώῑερον. Ἀψοῡ οἱ ἅνθρωποι τοῦ
ΕΔΑ Σ ὑπὲσ ιησαν ἀνίατον ἑγκληματικὴν παραφροσύνην
’καὶ ἐξ αιίιῆ; καὶ ἄλλων αἰτίιον-ἀφῧιινου πληρωμῆς ἀπὸ v
τοὺς ἀδυσσιιιπίτσυς ἐχθροὺς τοῦῚιλλῃνισμοῠ-δὲν ἑννοὶιῦν νὰ καςαθὲσοιιν τὰ ὅπλα, βαοὺςθὰ πὲσή ὅ πέλεκυς
τῆς δικαιοσύνης. Τῆς ἑκκαθαρίσεως τῆς ἑξοντώσεως διὰ
νὰ;ι,ι·.ὐση ὁ σπαραγμὸςή προδοσία τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ
δημιουργία ζητημάτων ἵφὶς τὴν γενικοκέραν συμμαχικὴν
ὑπόθεσιν. ’ ’
Ζωηριιὶ Siva al ἀναπάλσεις τῆς κἰρδιᾱς μας δι’ ὅσα 6 μέγας Βρεττανὸς ὁ θετὸς ἀλλὰ τόσον moo-glbe πατέρας τῆς σημερινῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς μέχρι τοῦδε ἔπραξε. Δι’-ὅσα ὅμως τὰς τελευταίας αὐτὸς ἡμέρας εἶπε καὶ
διέταξε ’ἑδῶ εἰς τὸ αῑμαῑόβρεκιον ’Μήνα-νηὸν· ἄστυ,
δίπλα ἀπὸ τὴν Πνύκα μᾶς ἐνθυμῐζει τὸν Περικλέα. Τὸν
σοφὸν καὶ ἄκαμπτον διὰ τὸ μεγαλεῖον καὶ τὴν αἴγλην
’τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς Ἑλλάδος. ’Ὸλοι οἱ ῩΕλληνες, ὅλοι
οἱ ΕΔΕΣΙΤΕΣ ὅσοι πιστεύομεν ὅτιὺπὲρ πᾶσαν ξενικὴν
ἰδέαν κεῖται ni)” συμφέρον τοῦ αἰωνίου Ἐθνους μσς,
εὐγνωμοιύὗμεν. τὸν μέγιστον τῆς ἐποχῆς μσς πολιτικὸν
ἄνδρα. Καὶ ἠ εὐγνωμοσύνη μσς παραδίδωσι καὶ θὰ σιαραδυθῆ ὡς (ὶπόοηαγμα θείας ἀμβροσίας ἐσαεὶ εἷς τοὺς
αἰῶνας. Διὰ νὰ πληροφορηθυῦν οἱ Ἕλληνες τῶν μετίπειτα γενεῶν ὅτι χάρις εἰς τὸν κ. Τσῶρῐσιλ ή Ἑλλὰς δεν
διεγράφη ὡς ἐθνότης ἀπὸ τὴν ἂνθρωπότητα.

Tè ἐπίσημο ὄργανο τοῦ ΕΔΕΣ· «Δημοκρατικὴ σημαία» μὲ ὑμνολογικὰ ἄρθρα
ὑπὲρ τοῦ Τσώρτσιλ. Τὸν χαρακτηρίζει «θετό, ἀλλὰ τόσο στοργικό πατέρα τῆς
ἑλληνικῆς φυλῆς». Ἡμερομηνία 29 Δεκεμβρίου 1944.

W‘-

”Αγγλοι θᾶ. ὲπέτρεπαν νὰ λει-

τῶν μαχῶν τοῦ Δεκέμβρη πέταξαν
τὸν Γ. Παπανδρέου, σὰν στυμένη
τουργήσει ἡ δημοκρατία. *Οπότε
μὲ τὴν ψῆφο τῆς μεγάλης πλειολεμονόκουπα, στὸ περιθώριοκαὶ
ψηφίας τῶν πολιτῶν τὸ ΕΑΜ θὰ
φέραν τὸν στρατηγὸ Πλαστήρα
γινόταν καθεστώς. ,
ἀρχηγὸ τοῦ ΕΔΕΣ ἀπὸ τὴ Γαλλία
Ὀ ”Αρης Βελουχιώτης καὶ μιὰ
‘ γιὰ πρωθυπουργύ.Υ
σειρὰ ἄλλων πολιτικῶν καὶ στραΦυσικὰ ὅταν 6 Πλαστήρας θέτιωτικῶν στελεχῶν εἶχαν σωστὴ
λησε νὰ ὑπερασπίσει τὴν ἀπαλλο- ,
’προοπτικὴ γιὰ τὶς ἑπιδιώξεις τῶν
τριουμένη ὅλο καὶ πιὸ πολὺ ἀπὸ
Βρετανῶν, ἀλλὰ δὲν μπόρεσαν
τοὺς ,”Αγγλους ἐθνικὴ ἀνεξαρτηνά περάσουν καὶ νά ἐπιβάλουν
σία μας καὶ τὴν κυβερνητικὴ αὐτὴ γραμμή τους. Ἀκόμα καὶ ὁ
τοτέλεια, τὸν ὑποχρέωσαν νὰ παἀρχηγὸς τοῦ ΕΛΑΣ στρατηγὸς
ραιτηθεῖ. ’Έδωσαν στὴ φιλομοΣ. Σαράφης, εἶδε στὴν καζέρτα
ναρχικὴ ἐφημερίδα «ΕΛΛΗΝῙτὸν κίνδυνο, ἀλλὰ ἡ ρητὴ διαταγὴ
KON AIMA» τὴν ἐπιστολή του
στοὺς Γερμανοὺς στὴ Νίκαια, τὸν
τοῦ ΕΑΜ καὶ ἡ ἐντολὴ τοῦ ΚΚΕ
καιρὸ τῆς κατοχῆς, ὅπου φαινόἧταν νὰ ὑπογράψει τὴ συμφωνία,
1:06 ἔκανε ἀρχηγὸ τῶν στρατιωταν ὅτι ὁ Πλαστήράς προσφερόταν ὣς ἕνα βαθμὸ σὲ συνεργασία
τικῶν δυνάμεων στὴν ἀπελευθεμὲ τοὺς Ναζί,
ρούμενη Ἑλλάδα, ”Αγγλο στραγόί
“Ο Δεκέμβρης κηρύχτηκε καταραμένος ἀπὸ τοὺς ’Έλληνες κετηἨ μάχη τοῦ Δεκέμβρη μποφαλαιοκράτες καὶ τοὺς ἰμπεριαλιψ
ροῦσε νὰ καταλήξει σὲ πέταγμα
στὲς κηδεμόνες, τοὺς ”Αγγλους
τῶν Βρετανῶν στὴ θάλασσα, ἂν v
πρῶτα καὶ τοὺς Ἀμερικάνους
δὲν διεξαγόταν ἀλλοιῶς. c01:61::
Ὃ ”Αρης μαζὶ μὲ τοὺς ἀντάρτες
ὕστερα. Ἀναθεματίστηκε ὡς βάρἄλλη θὰ ἦταν ἡ τύχη τῆς χώρας.
βαρος, ὡς έγκληματικός, ὡς ὄιν->
Ἀντὶ ἡ ἡγεσία :06 EAM νά
τεθνικός.
στον παιζόταν τὸ Δεκέμβρη :06
τεύουσα. ’Ὀπως εἶπε σωστὰ
ἶὲἔκὲᾮῖῗέῗῗιέἑγὲᾒῗτξῖνῗζὲἶξς
αὐτὴ
ἠ
γιγαντιαία
φυσιογνωμία
1944,
στὶς
μάχες
τῆς
Ἀθήνας,“τὸ
’Ὁμωςὸ λαὸς τῆς Ἀθήνας-Πειτεύουσα, ἔτσι 1:06 τὴν πρώτη ἑΕΑΜ
ἔριξε
τὶς
μεραρχίες
:06
ποὺ ἀνέδειξε ἡ ἀντίσταση, 6 "Aραιᾶ, οἱ Ἐλασίτες τῆς Βοιωτίας Ï‘
βδομάδα νὰ ἔχει ἐκκαθαρίσει πλήρης Βελουχιώτης, χάσαμε τὴν ἈΕΛΑΣ κατὰ τοῦ EOEA/EAEE/
τῆς Ἀττικῆς, τῆς Εὐβοίας καὶ τῆς
ρως τὸν χῶρο τῆς Ἀθήνας-Πειτοῦ Ναπολέοντα Ζέρβα, 1:06 τὶς
θήνα, δὲν χάσαμε τὴν “Ελλάδα. Οἱ
Κορινθίας, 1:06 τὸν ἔγραψαν μὲ τὸ ι.»
ραίᾶ ἀπὸ τοὺς Βρετανούς, δὲν
διέλυσε μετὰ ἀπὸ δυὸ μάχες μέσα Βρετανοὶ εἷπε 6 ”Αρης δὲν ἔχουν
αἷμα
τους,
τὸν
τραγούδησαν
καὶ
.
ἔπραξε αὐτό. “
σὲ μιὰ βδομάδα.
τόσα στρατεύματα γιὰ νὰ μᾶς ποτὸν
κράτησαν
ἱερὸ
στὴ
μνῆμη
”Α,ρχισε νά καταλαμβάνει τὰ
λεμήσουν στὴν ὑπόλοιπη χώρα.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ Βρετανοὶ
τους. Ἀλλὰ καὶ ὁ λαὸς που ακοἀστυνομικὰ τμήματα καὶ νὰ ἀφοκαὶ 6 στρατηγὸς Σκόμπυ, ἀντιμεἈπόδειξη γιὰ τοῦτο εἶναι ὅτι τὰ
λούθησε τὸ ΕΑΜ τὸν εἶδε σὰν τὴ μ
πλίζει,τὶς συμμορίες τῶν «ἐθνιτώπιζαν τὴν πρώτη ἑβδομάδα
Ἀγγλικὰ στρατεύματα σταμάστερνὴ,
μάχη
γιά
τὴ
λευτεριά,τὴ
i'
κοφρόνων», «Χιτῶν» κ.λπ. 1:06
πρὶν μεταφέρουν στρατεύματα
τησαν τὴν προέλασή τους ὅταν καδημῧιραέία
τὴν
ἀνεέαρτησία.
δροῦσαν στὴν Ἀθήνα, χωρὶς νὰ
ἀπὸ τὸ μέτωπο τῆς Ἰταλίας τὸ
τέλαβαν τὴν Ἀττικο - Βοιωτία.
ἓισξδςμέ EAR? 606965960
θίγει τοὺς Βρετανούς. Αὐτὸ
σοβαρὸ καὶ ἄμεσο κίνδυνο νὰ. ρι- Εἴκοσι δηλαδὴ χιλιόμετρα βόρεια
μποροῦσε νὰ τὸ κάνει στὴν ἀρχή.
χτοῦν στὴ θάλασσα. Αὐτὴ τὴν
τῆς πύλης τῆς Λιβαδειᾶς.
στὴ θάλασσα ρίχτε τοὺς
”Οταν ὅμως ἀνοιχτὰ τὰ θωρακιἈλλὰ οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ ΕΑΜ καὶ
πρόσκαιρη ὑπεροχὴ ἀνδρῶν καὶ
[Ἄγγλους
σμένα τὰ Ἀγγλικὰ ἐπεμβῆκαν,
ἡ ἠγεσία τοῦ ΚΚΕ ἀντὶ vo‘: πολεπυρὸς δὲν ἑκμεταλλεύτηκε, οὔτε
στὰ ὅπλα στὴ μάχη ἐμπρός.
ἔπρεπε va‘: κτυπήσει καὶ νὰ σαρώ- ἀξιοποίησε ἡ κεντρικὴ ἐπιτροπὴ
μήσει στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα καὶ
Πολέμα Ἀθήνα πολέμα
σει, μὲ κεραυνοβόλες ἐνέργειες, τὰ τοῦ ΕΛΑΣ. ' Ἀποτελοῦνταν ἀνὰ ἐπιβάλει έτσι ἕνα συμβιβασμὸ
πιστὸς
ὁ
ΕΛΑΣ
6
φρουρὸς
Βρετανικὰ στρατεύματα, 1:06
πὸ τοὺς Γ. Σιάντο καὶ τοὺς
1:06 θά ἦταν ὠφέλιμος γιὰ τὴν
στὴ
βία
ὀρθώνεσαι
κάστρο
στρατηγοὺς Μάντακα καὶ Χαἐθνικὴ ἀντίσταση ἔκανε γρήγορα
ἦταν λιγοστά.
συντρίβει ἡ γροθιά σου τὰ ξένα “
τζημιχάλη. Αὐτὴ ἡ ἐπιτροπὴ ἔχει
ἀνακωχὴ καὶ σὲ συνέχεια τὴ συμΤὴ μάχη τῆς Ἀθήνας τὴν ἔκα[θεριά.
φωνία τῆς Βάρκιζας.
νε μὲ μόνες τὶς δυνάμεις :06 ἑφε- τὴν τελικὴ εὐθύνη τὴν στρατιωΚαὶ
ὅταν
ὁ
ΕΛΑΣ
καὶ
οἱ
πολί’
τικὴ γιὰ τὴν ῆττα 1:06 κατάληξε
Μὲ τὴν τελευταία τούτη συμδρικοῦ ΕΛΑΣ Ἀθήνας-Περαιιᾶ
τες
ἀφῆναν
τὴν
Ἀθήνα,τὸ
Γενάρη
,
γιὰ.
τὸν
λαὸ
6
Δεκέμβρης.
φωνία
ἀμνηστευόταν
τὸ
«πολιτι(Α’ Σῶμα Στρατοῦ) καὶ μὲ τὶς
τοῦ1945,τραγουδοῢσανλυπητερά;
Ἀκόμα καὶ ὅταν ἧρθε 6 Τσώρκὸ ἀδίκημα τῆς Δεκεμβριανῆς
ταχτικὲς δυνάμεις τῆς B' Μεραρ- τσιλ μὲ τὸν Ἠντεν στὴν Ἀθήνα,
Μᾶς πῆραν τὴν Ἀθήνα
στάσης)),γιᾶ, τὴν κατοχὴ συμχίίαὸ
καὶ τοῦ Συντάγματος Κονανοῦ
νανοῦ
νανοῢ
ἡ
ἠγεσία
τοῦ
ΕΑΜ
δὲν
βρῆκε
τὴν
ν
ου.
φωνία
τῆς
Βάρκιζας,
σιώπησε.
’ρ Ἀντὶ νὰ φέρει τὸ ἐπιτελεῖο τοῦ
μέσα c’ ἕνα 6’ ἕνα μήνα
εὐκαιρία
νὰ
πετύχει
ἕναν
ἀξιοπρεἈποτέλεσμα,
μέσα
ἀπὸ
τὸ
κενὸ
ΕΛΑΣ γιὰ νὰ διευθύνει τὶς μάχες
Κ.Κ.Ε Κου-κου-ε
πῆ
συμβιβασμό.
Τὸ
μόνο
1:06
πέτῆς
νομικῆς
σιωπῆς
γιὰ
τὴν
περίτοῦ Δεκέμβρη, τὸ ἄφησε ἄπραχτο
Δὲ
θ’
ἀργήσει
ἡ
μέρα
1:06
6
τυχε
ἧταν
νὰ
δεχτεῖ
6
Γ.
Γλύξοδο
τῆς
κατοχῆς
πέρασε
ἡ
ποινιστὴ Λαμία. Ἐδῶ διεύθυνε 6
Ἐλληνικὸς λαὸς θὰ παλινορθώσει
μπουργκ
τὸ
διορισμὸ
ἀντιβασικοποίηση
ἡ
μαζικὴ
τοῦ
κινήμαΡῆγος, 6 διοικητὴς τῆς Β’ Μεραρτὸν «Κόκκινο Δεκέμβρη», ,στὴ
λιᾶ καὶ νὰ κριθεῖ ἡ μελλοντικὴ
τος ἑθνικῆς ἀντίστασης.
χίας τοῦ ΕΛΑΣ, 1:06 ἧταν πρώην
θέση 1:06 :06 ἁρμόζει, στὴν ἱστοτύχη τῆς βασιλείας μὲ δημοψήὈ Σοφιανόπουλος στὴν προεἀξιωματικὸς τῆς χωροφυλακῆς,
φισμα ἀπὸ τὸ λαό. Καὶ τοῦτο γιατὶ
ρία τῆς νέας Ἑλλάδας. _
κλογικὴ περίοδο :06 1950, εἷπε ὅτι,
ὁ Πυρῶχος, 1:06 ἦταν παλιὸς ἀξιἂν γνώριζε ὅτι θὰ γινόταν αὐτὸ ——
Θὰ τὸν τοποθετήσεισὰν ματωοἱ ὅροι τοῦ ΕΑΜ στὶς συζητήσεις
ωματικὸς παλληκάρι ἀλλὰ ὅχι ἐμένο ἡρωϊκὸ ὁρόσημο για τὴ λευ- ,μ
γιατὶ ἦταν πρωτεργάτης τῆς συμμὲ Τσώρτσιλ καὶ ΊΓΗντεν, ἦταν
πιτελικός, καὶ ὁ Ὀρέστης, 1:06
φωνίας ἀπὸ πλευρᾶς τῆς «κυβέρτεριὰ τοῦ λαοῦ, γιὰ τὴ δημοκραἀδιάλλαχτοι.
ἧταν στέλεχος :06 KKE καὶ κανησηςυ- θα προτιμοῦσε νὰ κόψει
τία τῆς χώρας καὶ για τὴνέθνικὴ
’Ὀταν 6 ΕΛΑΣ ματωμένος καὶ
πετάνιος τῆς B’ Μεραρχίας καὶ
τὸ χέρι του, παρὰ νά ὑπογράψει
ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδας, Τότε
ἡττημένος ὑποχώρησε ἀπὸ τὴν
ὅπως φάνηκε ἀργότερα ἤδη πράτὴ συμφωνία τούτη.
θὰ ὑψωθεῖ σὲ «Μεγάλο ΔεκέμἈθήνα -τελευταῖοι ἕφυγαν οἱ
χτορας τῆς «Ἰντέλιτζες Σέρβις».
βρη». Μετὰ τιμῆς
συμπολίτες τῆς Λιβαδιᾶς μετὰ
Τεράστια εἶναι ἡ εὐθύνη τοῦ
Ἐνῶ ἡ μοίρα τῆς Ἑλλάδας τάγματος 3 / 34 συντάγματος- ἡ Πλαστήρα γιὰ τὴν ποινικοποίηση
Γ, Δ. Τζίμας , _‘,
γιὰ ἀρκετὲς δεκαετίες τουλάχι- μάχη εἶχε χαθεῖ μόνο στὴν πρω- αὐτή. Γιατὶ οἱ Βρετανοὶ ἐν μέσω
(Δικηγόρος, Παλαιολόγου 67) A:
ες. ωψεψμῗὛμ
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MHNIA l Α ΕᾶεΔΟΣΗ

ENA ΑΓΩΝΙΣῘΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ME EYPYTHTA ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΑΙΪΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΒΕΣΕΙΣ ’
,ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΤΕΥΧΟΣ _
KAGE ΧΡΟΝο ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΤΟΜΟΣ
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Διοιῖή ελιῑιός ’όῖέζ ἐψήφισαε
«βίονίφλεειακ
Μέχρι τελεφτέας στιγμῆς, ἥμουν ἀποφασισμένος νὰ
δὲν εἵμεθα ἄξιοι νεὶ λεγόμεθα Βασιλεῖς. Δέφτερος λόγος
ψηφίσο, ὅπος ἐξήγησα εἷς προηγούμενον σημίομα, Μοναρπού δὲν ἐψήφισα Μοναρχείαν ἦτο ἡ ΣΚΛΗΡΟΤΗΣ τοῦ
Κωνσταντίνου. ' εἴδησις ὅτι .τά πεδιά Τρυ μαθαίνουν
χείαν. Ἠ ἀπόφασίς ου ἆ. τή, ἦτο ὁριστικὴ κὲ ἀμετάἐντατικὰ Ἑλληνικά, μὲ ἐθορήβησεν. Δὲν ἀρκεῖ ὅτι τὰ ὑποκλητος. ”Ηδη εΐχα ἀπορίψη πολὰς προσφορὰς Δημοκρατικῶν πού Μοῦ προσέφεραν τεράστια ποσὰ, διὰ τὸ ἐκλογικόν χρεόνει νὰ κάνουν τὸν σερβιτῶρον ἐλείψει οἷκιακῆς βοηθοῦ,
Μου βιβλιάρειον, 0ιότη εἶχεν διαρέφση ἡ πλιροφορία ὅτι
ἆλὰ τὰ ὖποχρεόνει καὶ εἰς μίαν ξένην δύσκολον γλόσαν καὶ
εἷμαι ἀμετάπειστος. Δέκα λεπτὰ μάλιστα πρὸ τῆς ψηφομάλιστα εἷς μίαν στιγμὴν ποὺ δὲν ἔχει λυθῆ κὲ τὸ πρόβλημα
φορίας, εῖχα ἕτοιμον τὸν φάκελον μὲ τὸ ψηφοδέλτιον τῆς
τῆς Δημοτικῆς. Ἐγὼ ποὺ ἐδιδασκόμην ἐπὶ 12 ἔτη τὴν ἀρχέαν Ἑλληνικήν, σήμερον μὲ μεγάλην δησκολίαν τὴν ὀμιλῶ.
ἀρεσκείας Μου κὲ ὅχι μόνον ἀφτό, ἀλλὰ εἷχα ἕτοιμον καὶ
τὴν φράσιν πού θᾶ. ἔλεγα κατὰ τὴν ρίψιν τῆς πανηγηρικῆς
Πόσον μᾶλον, τρία μικρὰ πεδιά, ποὺ εἷς τὸ μικρὸν διάστημα
Μου ψηφου, ἐνόπιον τῆς ἐπιτροπῆς, διὰ νὰ ὑπογραμίσο τὸ
μέχρι τοῦ δημοψηφίσματος, ἔπρεπε νὰ μάθουν πλὴν τῶν
ανικῶν, ’ γγλικῶν κὲ Γερμανικῶν πού ἀσφσλῶς λόγω
μέγεθος τῆς χειρονομίας Μου ((Μπράβοοο] Ἀφτὸ εἶναι
ἡλικίας δὲν θὰ. ἐγνόριζαν ἅψογα, νὰ ἐπιφορτισθοῦν κὲ μὲ
καφέ ,Ι Ἐμεῖς τὸ λέμε Ἑλληνικὰ» θέλων μὲ ἆφτὸ mi τονίμίαν καθαρέβουσαν, διὰ, τὴν ὁποίαν τόσαι συζητήσεις γίσο τὴν ἐπίδρασιν τοῦ χρόματοςΙέπὶ μιᾶς ὑποθέσεως εΕλληνικῆς πού δι’ ἡμᾶς τοὺς Βασιλόφρονας εἶναι ἇνεξίτηλος.
νονται ἀκόμη εἷς τὴν Βουλήν. ’Ὀταν λοιπὸν εἷς τὰ πεδιά
Δηστηχῶς, κατὰ τὴν πορείαν Mou πρὸς τὰς κάλπας,
Του φέρεται μὲ τόσην σκληρότητα καὶ ἐπιζητεῖ ὑπερανθρόπαλινορθόθησαν ἐνόπιόν Μου ὁρισμέναι περικοπαὶ ἐκ τοῦ
πους προσπαθίας, τί πρόκισαι νὰ ζητήση ἀπὸ ἡμᾶς πού καὶ
λόγου τοῦ Βασιλέως, αἱ ὁποῖαι ἐκλόνισαν τὰς ἀρχικάς Μου μεγαλήτεροι εἵμεθα κι,νεχομαι καὶ πενταπλάσιον ἡλικίαν
πεποιθήσεις καὶ Μὲ ἠνάγκασαν νὰ ἀναθεορήσο ὀρισμένας _ τῆς Ἀλεξείας. ’Όλα ἀφτὰ λοιΖτόν, ἐλαφρῶς μὲ ἐψύχραναν.
Μου ἀποφάσεις. Ἀφταὶ ἦσαν α) Η ΑΣΤΟΡΓῙΑ.
ριτον μέγα θέμα, τό οποῖον μὲ ἐκλόνισεν, ἦτο ἡ
,Κατὰ τὴν ἐμπνεβσμένην Του ὁμιλίαν, ὁ Βασιλέφς,
ΑΠΕΡῙΣΚΕΨΙΑ καὶ ΕΛΑΦΡΟΤΗΣ. Ἠ κατηγορηματιδιεβεβέοσεν τὸν Λαόν, ὅτι κατὰ τὴν ἐπάνοδόν του, δὲν θὰ
κή Του ἄρνησις νὰ πάρη τὰ 31 ἐκατομήρια ποὺ τοῦ χρεοστοῦμαι, μοῦ ἔκαμε πολὴ ἄσχημον ἐντήποσιν. Διότη ἄν·
φέρη μαζί τὴν Μυτέρα Του ἀλα θᾶ. τὴν στείλη εἷς τὰς Ἰνδίας. Ἀφτὸ δείχνει ὅμος ἀστοργίαν, ὃιότη ὅλοι γνορίζομαι
θροπος μὲ σήζηγον κὲ τρία τέκνα, περιφρονὼν τὰ πρὸς τὸ
ζῆν μὲ τόσην ἐλαφρότητα, δείχνει ἄνθροπον ἀπερίσκεπτον.
τὸ ὑγρὸν κλῖμα τῶν ’Ῑνδιῶν κὲ τὸ σκλιρὸν ἔθιμον πού ἐπιῇ
κρατεῖ ἐκεῖ διὰ τῆς κάφσεως τῶν χηρῶν. fH Βασιλομήτωρ,
Διότη δὲν εἶναι ἐποικοδομητικὸν τὸ θέαμα ἇνωτάτου Ἀρχοντος, βγαίνοντος ἐφίπου ἐπὶ λεφκόν ἄλογον διὰ vä. ἐκλιδὲν εἶναι γρέα, κὲ ὁ ἔρως ὅπος ἐπίσης γνορίζομαι, χρόνια
4δὲν κυτᾶ. Ἐὰν ὅ μὴ γένοιτο ἐροτεφθῆ Ἰνδόν, χάση τὸν
παρίση ὀλίγον πλιγοῦρι ἀπὸ τὴν ἐφσπλαχνίαν τῶν γειτόἄνδρα της καὶ ἀκολούθως καῆ, ἐὰν ἇφτὸ δὲν λέγεται ἇστορ- νων. Ἀφτὸ κατ’ ἐμέ, εἶνε μέγα Ἀβλικόν σφάλμα, διότη
ὁ γείτων σήμερα θὰ σοῦ δόση, ἅβριον θὰ σοῦ δόση, ἀλλὰ
γία,4τότε ἀφήνο εἷςτούς ἀναγνόστας νὰ χαρακτηρίσουν
ἀφτὴν τὴν ἀπερίσκεπτον πρᾶξιν. Νέος λοιπὸν φερόμενος
τὴν τρίτην φορὰν θὰ σοῦ κλίση τὴν πόρταν ὅταν σὲ ἴδη
φορτικόν. Πῶς λοιπὸν νὰ δόσω τὴν ψῆφον Μου εἷς ἅνθροἇστόργως πρὸς τὴν μητέρα του, κὲ ἐπιφυλάσσει δι’ ἆφτὴν
πον ποὺ μὲ τόσην ἀπρονοησίαν λακτίζει ἕνα σεβαστὸν
τόσον σκληρὸν άνατον εἶςητὰς Ἰνδίας, ἀποκλείεται νὰ
ποσόν; Ἀφτὸ σημένει, ὅτι δὲν ἐκτιμᾶ τὸ χρίμα κὲ με·
φερθῆ μὲ πλέον ἆνθροπινὸν τρόπον πρὸς ἡμᾶς. ’Ῑερότερον
πρᾶγμα ἀπὸ μίαν μητέρα δὲν ὑπάρχει κὲ ὅταν στέλομαι τὴν
θάβριον μὲ μεγάλην ἐφκολίαν θὰ ὖηογράφη (Ξφξήσειςφόρων,
νομίζων ὅτι ἇφτὸ εἶναι παρονυχις, ἐνῶ ολοι γνορίζομαι _
μητέρα μας εἷς τοὺς Ἰνδοὺς πού ἐκεῖ θεοροῦν ἱερὰ ζόα τὰς
πόσον προσεκτικοὶ πρέπει νὰ εἴμεθα ὅταν πρόκιτε διὰ χρήἀγελάδας κὲ τὰς θέτομαι εἷς ἴσην μοῖραν μὲ ἀφτάς, τότε
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ματα. ’Υπάρχει κὲ σχετικὴ παροιμία ποὺ λέγει ((Κὲ χρήματα νὰ ἔβρης εἷς τὸν δρόμον, πρέπει νὰ τὰ μετρήσης».
έταρτον θέμα πού μὲ ὅθησεν πρὸς τὴν Ἀβασίλεφτον,
ἦτο ἡ διαπίστοσις ὅτι ὁ ἅνθροπος τὸν ὁποῖον ἐξετίμων, ἧτο
τελείως ἀνιστόρητος. Ἠ φορτικότης Του νὰ ἐπανέλθη μὲ
τὸ ἐπιχείρημα ὅτι ἐδῶ εἶναι οἱ τάφοι τῶν προγόνων Του,
ἦτο κὲ ἀφτὸ μέγα Βασιλικὸν σφάλμα κὲ ἕδειχνε τό μέγεθος
τῆς Πεδίας Του. Διότη ἐδῶ εἶναι κὲ ὁ τάφος τοῦ Βύρωνος
κὲ Σανταρόζα, ἐπίσης καὶ οἱ τάφοι τῶν προγόνων πολῶν
Τούρκων κὲ Περσῶν, τοὺς ὁποίους εἷς διαφόρους μάχας
ἐφονέφσαμε. Καὶ ἂν ὅλοι ἇφτοὶ ἐπιζητήσουν νὰ ἐπανέλθουν
μὲ ἀφτὴν τὴν αἰτίαν, τότε δὲν θά, μείνη χῶρος δι’ ἡμᾶς
τούς ζωντανούς. ’Υπὸ τὸ πρόσχημα ὅτι προσκηνοῦν ἀκόμη
κὲ δὲν ἔχουν τελιόση τὰ ἐφχέλεα ἐπὶ τοῦ τάφου, ἡ ζοή μας
θά καθίστατο ἀσφηκτική. Εἰς πᾶν σημεῖον τῆς ἐπικρατείας
θὰ ἐσκοντάπταμε ἐνώπιον τεραστίων συγκεντρόσεων Ὀθομανῶν, Περσῶν, Γάλλων, ”Αγγλων, Ἰταλῶν, Φράγκων,
όδηρομένων εἷς τὴν διαπασῶν διὰ τὰς μεγάλας ἀπολίας
τῶν προγόνων των πού ἅφησαν τὴν τελεφτέαν των πνοὴν
ἐδῶ. Μὲ ποῖον τρόπον κατόπιν θὰ ἀπομακρήναμε ἀφτοῦς
τούς πονεμένους ἀνθρόπους ἀπὸ τὴν χώραν ὅπουἰ ἐγενήθη
ὁ Ξένιος Ζέφς; Μόνον ὅποιος ἐδοκίμασεν νὰ ἀποσπάση
χήραν ἀπὸ τὸ φέρετρον συζήγου, δήνατε νὰ φαντασθῆ πόσος
τεράστιος κόπος καὶ πόσαι ἐργατικαὶ χῆρες θὰ χριασθοῦν
διὰ νὰ ἀποσπασθοῦν ἑκατομήρια όλοφηρομένων ἆλοεθνῶν
ἇπὸ τὰ ἐθνικὰ χόματα τῆς γαλανῆς μας πατρεῖδος.

Κὲ πέμπτος λόγος σπουδεότατος ποὺ μὲ ἠνάγκασεν νὰ
ἆλλαξοπιστίσο πρὸς τὴν Ἀβασίλεφτον, ἧτο ἡ ΟΚΝΗΡΙΑ
πού διεπίστοσα εἷς τὸ πρόσοπον τοῦ Βασιλέως, εἷς τὴν
τηλεόρασιν. ”Οχι 81.671176- ὕφος του ἧτο κουρασμένον. - g
”Οχι, ἀφτὸ δὲν τὸ ἐξετάζο. KL‘ ἐγὼ πολὰς φορὰς εἷμε κου·
ρασμένος κὲ βαρήνομαι νὰ ὀμιλὸ κὲ νὰ γράφο. Μοῦ ἐφάνη
mu. ι .. μ _ Δ . _ H ,- _._ < MW -.u~.r ‘1‘"

Τεμπέλης. Διότη, ἐνῶ ἐπρόκιτο νᾶ. διεκδικήση μίαν ὑπόθεσιν 9 ὃισεκατομηρίων, μοῦ ἔδοσε τὴν ἐντήποσιν ὅτι ὁ ἴδιος
δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ ἐπιστρέψη,διότη μὲ μεγάλην νοθρότητα
\ I \ Π \ ,Ι î Ι

ἐδιάβαζεν το κειμενον που επρεπεν να εχη αποστηθιση.,
’Όλος ό λόγος ἠτο περίπου 1000 λέξεις ποὺ ἀντιστοίχει
μὲ 9 ἑκατομμήρια τὴν λέξιν. Κὲ ἀντὶ ἀφτὸ νὰ γίνη κίνητρον
τρομερᾶς ἐβγλοτίας καὶνὰ τὸν ἀναγκάσῃ νά. διεκδικίση ἀφτὸ
τὸ μυθόδες ποσὸν μὲ ἄνετον ἀποστήθησιν, ἐναπέθεσε τὸν
ἱερὸν ἀγόνα τῆς Μοναρχίας εἷς τὴν ἐφσηνηδησίαν τοῦ χει-

ριστοῦ τοῦ στροφάλου τῆς τηλεοπτικῆς συσκεβῆς. Περισ- , -σότερον ἀγωνία διὰ νὰ μὴν τοῦ ξεφύγουν τὰ γράματα, παρὰ
τὰ. δισεκατομήρια τοῦ Θρόνου.

tÛ Τσῶρτσιλ, λέγεται ὅτι δι’ ἑκάστην λέξιν τῶν ἀπομνημονεβμάτων του ἐπληρόνετο 1 δολάριον. Καὶ μὲ ἇφτὸ τὸ
ἰσχνὸν κίνητρον, συνεπλήροσε πέντε τόμους μὲ μεγάλην
ἀπληστείαν. "Oi-av λοιπὸν ἕνας ἅνθροπος βαρήνεται νὰ
ἇποστηθίση μίαν λέξιν ἀμοιβόμενος πρὸς 9 ἑκατομήρια,
τότε εἶναι τεμπέλης καὶ δὲν μᾶς κάνει. Δι’ ἀφτὸ ἐψήφισα
τελικὸς τὴν Ἀβασίλεφτον.

ΕΚΔΟΣΙΞΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΦΕΙΔΙΟΥ

ΜΠΟΣΤ
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Μερικὲς κριτικὲς γιὰ ,τὸ ἓργο ,τοῦ Γιάννη Κάτρη τὸ βιβλίο ποὺ ἓγινε
πασίγνωστο πρὶν ἀκόμη κυκλοφορήσει ἠ ἑλληνική του ἓκδοση.
“...., Ὁ Κάτρης παρουσιάζει Υἀδιόισειστα)1τεκμήρια
γιὰ ὅλες τὶς ζυιασμὲνες ἐκτιμήσεις του ......
“Lucille G. Crane
’ ( uBest Sellers”)

“.... Εἶναι ἡ πιὸ θαρραλέοι καὶ συναρπαστικὴ ἐξιστόρηση τῶν δραματικῶν γεγονότων στὴν Ἑλλάδα ..... ”
Δ Marquis Childs
(“Washington Post”)

“ ..... Εἶναι ἀνθρώπινη ζεστασιὰ ποὺ ξεχώρίζει τὸ

εκ rm rIAnAMN

βιβλίο αὐτὸ ἀπὸ όποιοδήποτε ἂλλο ..... Πίσω ἀπὸ
J)‘- τὴν ψυχρὴ παράθεση τῶν γεγονότων κρύβεται ἕνας μεγάλος πόνος .......
Βασίλης Βασιλικὸς

“.... Φωτίζει τὴν ὁλοκληρωμὲνη ἀμερικανικὴ ἀνάμιξη στὴν Ἑλληνικὴ

τραγωδία ........

Π

“Foreign Affairs”

“ ...... ‘H πολιτική μας στὴν Ἑλλάδα εἶναι μιὰ ἱστορία ντροπῆς. Ἀλλὰ
χρειάζεται να εἰπωθεῙ-. Καὶ αὐτὸ τὸ κόνει θαυμάσια τὸ βιβλίο τοὺ
λ’
Κάτρη ........
NOrman 'Weinstein I

- -ι ι.. .'n»- -..-r:'~4‘ ,ι . «ς -> -Δ -Α ῥιν- ψηι ψτ«,.“-;φ«- »ψει-η» ἰὶνι, ι

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ~
ZYNETAIPIZMOI,
ἕνας Θεομὸς

μὲ Προοπτικὲς
γιοι τὴν ~
ἀνάπτυξη
τῆς ὑπαίθρου,
ΣΤΙΣ
ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΙΞΣ
rO συνεργατισμός εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς πρωτογενεῑς μηχανισμούς τῆς ἐλεύθερης ἀστικῆς
(δημοκρατίας. "O σκοπὸς ὕπαρξης καὶ ιὶνάπτυξης τῶν ὄραστηριοτήτων τον εἶναι πρωταρχικά οἰκονομικός· ἠ προαγωγὴ τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας τῶν μελῶν του μὲ τὴ συνεργασία,
Παρ’ ὅλη ὅμως τὴ φαινομενικὴ στενότητα τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ, ὁ σίινεργατισμ-ός, χάρις στὶς αρχὲς
πού ὄιέποον τὴν ὄργάνωση καί λειτουργία τοτ’, χάρις στὶς μεθόδους ἀνάπτυξης τῶν ὃραστηριοτήτων του
καὶ στὴ ὁυνατοτητα ἡ ὀραστηριότητα αὐτὴ νὰ περιλάβει ara-ù; κόλπους της εὐρύτατες καὶ ποικιλόμορφες
λαῑκὲς μάζες-τὸν ἀγρότη, τὸν ἑργάτη, τὸ βιοτέχνη, τὸ μικροεπαγγελματία, τὸ μικροκαταθέτη, τὸν
καταναλωτὴ min—(1710316 τεράστια γενικότερη οἰκονομική, κοινωνική, πολιτικὴ καὶ πολιτιστικὴ
σημασία.
Καὶ τοῦτο γιατί ὁ συνεργατισμός, ἂν φυσικά ἀποκτήσει τὴν κατάλληλη ὃιάρθρωση —— κάθετη καὶ
ὁριζόντια - καὶ χάρις στὴ συνάφεια καὶ ἀλληλεξάρτηση τῶν (διαφόρων τομέων δράσης του, μπορεῑ ν’
ἀποτελέσει βαοικὸ μοχλὸ ταχύρρυθμης οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης μιᾶς χώρας - ἀφοῦ συμμετέχουν πλατιὲς
λαϊκὲς μάζες - καθὼς καὶ εἰρηνικῆς κατάργησης, τουλάχιστον στούς τομεῑς ὁράσης του, τῆς ἐκμετάλλεἰνσης ἀνθρώπου ἀπὸ ἅνθρωπο. Καὶ τοῦτο γιατὶ ,ιιιά καὶ ἡ διοίκηση τῆς ὀργάνωσής του γίνεται κατὰ τὸν
πιὸ δημοκρατικὰ τρόπο καὶ μιὰ καὶ συμμετέχουν α’ αὐτὴν καὶ στὶς ὃραστηριότητες πού ἀναπτύσσει ὅλα
τὰ μέλη του, ἀποτελεῖ τὸ καλύτερο σχολειὸ δημοκρατικῆς ἀγωγῆς τοῦ πολίτη, ὃιάὸοσης παραγωγικῆς
καὶ οἰκονομικῆς γνώσης, κοινωνικῆς ὃιαπαιόαγώγησης καὶ ἀνάπτυξης τῶν αἰσθημάτων ἀλληλοβοήθειας
καὶ ἀλληλεγγύης, πού τόσο λείπουν ἀπὸ τὴ σημερινὴ ἀστικὴ καταναλωτικὴ κοινωνία.
Τέλος, μιά καὶ ἡ ἀνάπτοξη τοῦ συνεργατισμοῦ εἶναι σὲ οημαντικὸ ποσοστὸ ἀποτέλεσμα τῆς κατανόησης ἀπὸ τὰ μέλη του τῶν ἀρχῶν πού τὸν ὁιέπουν καὶ τῶν μεθόδων ἀνάπτοξης τῶν ὁραστηριοτήτων του,
ἀλλὰ καὶ τῆς χρησιμοποίησης ἱκανῶν καὶ καταλλήλων στελεχῶν ποὺ ἀποχτιῶνται μόνο μὲ τὴν κατάλληλη ἐκπαίὸευση, μπορεῖ νὰ γίνει βασικὸ μέσο ἐπιμόρφωσης καὶ πολιτιστικῆς ἀνάπτυξης ἑνὸς σημαντικοῦ τμήματος τοῦ κοινωιίκοῦ συνόλου.
”Ολα αὐτὰ σημαίνουν, ὲν τοί)τοις, ὅτι ὁ συνεργατισμὸς δὲν
ἀποτελεῖ μιὰν ἀκὸμα μορφή
ἀστικῆς συλλογικῆς οἰκονομικῆς δραστηριὸτητας. Σημαίνουν
ὃτι ὁ συνεργατισμὸς εἶναι ἓνας
’θεσμὸς μὲ τὸν ὁποῑο μποροῦν νά
κοινωνικοποιηθοῦν οἱ δραστηΔριὸτητες αὐτες, νά ἀναπτυχθεῑ
τὸ μορφωτικό, πνευματικὸ καὶ
πολιτιστικὸ ἐπίπεδο τῶν πολιτῶν

τῆς χώρας καὶ να γίνει αὐτὸς
ὁ πρόδρομος καὶ ὁ πρωτεργάτης
τῆς ἐπικράτησης σ’ αὐτὴν ἑνὸς
οὺμανιστικοῦ σοσιαλισμοῦ.
Στὴν Ἑλλάδα ὁ σύγχρονος
συνεργατισμὸς πρωτοεμφανίστηκε τὸ 1900, στὸν ἀγροτικὸ τομὲα,
μὲ τὴν ῖδρυση τοῦ γεωργικοῦ
συνεταιρισμοῠᾺλμυροῦ(Θεσσαλία), ποὺ τὸ παράδειγμὰ τοι) ἀκο-

λοὺθησαν καὶ μερικὲς ἀκὸμα

ἑκατοντάδες χωριῶν. Σάν θεσμὸς
ὁ συνεργατισμὸς κατοχυρὼθηκε
μὲ νὸμο τὸ 1915 καὶ συνταγματικά τὸ 1952, ὅταν τὸ Κράτος
ὑποχρεὼθηκε νὰ τὸν προστατεύει καὶ προωθεῖ. Ἔχει, συνεπῶς, στή χώρα μας ἱστορία
ἀρκετῶν δεκαετηρίδων καί θα
ἔπρεπε νά ἐμφανίζει σήμερα
ἀξιόλογα ἐπιτεύγματα. Ἐπιτεὺγματα ὄχι, βέβαια, ἀντίστοιχα

πρὸς ta δυτικοευρωπαϊκα, μια
καὶ στή χώρα μας οἱ κοινωνικοοικονομικὲς συνθῆκες δὲν εἶναι
ὅμοιες μὲ κεῖνες τῆς Δυτικῆς
Εὐρώπης, ἀλλὰ πάντως ἀνάλογα
πρὸς τίς ἑλληνικὲς συνθῆκες.
Στὴν πραγματικὸτητα,ἐν τούτοις,
ἡ εἰκόνα εἶναι διαφορετική.
Ἑτσι, ὁ ἀστικὸς συνεργατισμὸς, ὅπως χαρακτηρίζεται ἀπὸ
τὴν ἑλληνική νομοθεσία κάθε
μορφή συνεργατισμοῦ ποὺ δὲν
εἶναι ἁγροτική, σὲ ᾶλλες μορφὲς
του, ὅπως ἡ -ἀποταμιευτική, ἡ
ἀλληλασφαλιστικὴ ἢ εκείνη τῆς
ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης
κ.λ.π., εἶναι ἀκὸμα ἀνύπαρκτος,
ὲνῶ σὲ ἀλλες, ὅπως ἡ προμηθείᾳτική τῶν ἑπαγγελματοβιοτεχνῶν,
βρίσκεται καὶ σήμερα σὲ βρεφικὴ ἡλικία καὶ σὲ ἄλλες,
τέλος, ὅπως ἐκεῑνες τῶν καταναλωτικῶν καὶ οἱκοδομικῶν συνεταιρισμῶν, ἔχει πάρει μορφή
τελείως διὰφορη ἀπὸ ὀ,τι ὐποδηλοῑ ἡ ὀνομασία τους.
Τὴν κατάσταση αὺτή διαμορφωσε συρροή συνθηκῶν, oi
κυριότερες ἀπὸ τις ὁποῑες εἶναιῑ
Ἥ ἀδυναμία τοῦ νομικοῠ πλαισίου τοῦ συνεργατισμοῡ νά προσαρμόζεται στίς κάθε φορὰ διαμορφοὺμενες κοινωνικοοικονομικὲς συνθῆκες, μὲ ἀποτέλεσμα
να μὴν ἁνταποκρίνεται πιά ὁ
θεσμὸς στίς σημερινὲς ἀνάγκες,
4}

Γιατί ὂχι μόνον τὸ πλαίσιο
αὐτὸ εἶναι προσαρμοσμένο στίς
συνθῆκες τῆς ἐποχῆς ποὺ θεσπίσθηκε-πρὶν ἀπὸ 60 χρόνια
περίπου-ἀλλὰ Kai oi μεταγενέστερες συμπληρώσεις Kai
τροποποιήσεις του, ποὺ πάντοτε
ύπαγορεύτηκαν ἀπὸ ἰδιωτικοοικονομικά συμφέροντα, τὸ κατάντησαν ἀκόμη πιὸ δύοκαμπτο
Kai πιὸ περιοριστικὸ τῆς ἀνάπτυξης τῶν συνεταιριστικῶν δραστηριοτήτων. Γιά παράδειγμα,
ἐξακολουθεῖ νὰ ἰσχύει Kai σήμερα ἡ ἀρχὴ τοῦ τιμητικοῦ
Kai ἄμισθου τῶν αἱρετῶν συνεταιριστικῶν στελεχῶν, Kai ἀπαγορεύει τὴν προσέλευση τῶν
πιὸ ἱκανῶν ἀπ’ αὐτά, καθὼς ἡ
ἀρχὴ τῆς ἀλληλέγγυας εὐθύνης
τῶν συνεταίρων, πού, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ ἰσχῦον ἀστικό
δίκαιο, ἐλάχιστα συμβάλλει στὴν
ἁπαραίτητη, γιά τὴν ἀνάπτυξη
τῶν συνεταιριστικῶν δραστήριοτήτων, πιστωτικὴ ἐπιφάνεια τῶν
συνεταιρισμῶν. ”Οπως ἰσχύει
Kai ἡ ὑπαγωγὴ τῶν συνεταιρισμῶν στίς διατάξεις περί Τραπεζῶν σέ ὅ, τι ἀφορᾶ τὴ συγκέντρωση καταθέσεων γιά αύτοχρηματοδότηση, πρᾶγμα ποὺ περιορίζει στό ἐλάχιστο τὴν ἀνταγωνιστικότητα τῶν συνεταιρισμῶν.

Σήμερα παρατηρεῖται, παρά
τὴ σχετικὴ συνταγματικὴ έπιταγή, ἀπόλυτη έλλειψη συγκεκριμένης, συνεχοῦς καὶ συνεποῦς κρατικῆς πολιτικῆς προστασίας καὶ προαγωγῆς τοῦ
συνεργατισμοῦ, κι ἀντίθετα προβολὴ μὲ κὰθε τρόπο Kai ὅπου
συμφέρει τοῦτο στὰ ντόπια Kai
ξένα οἰκονομικὰ συμφέροντα,
ἀντίθεση πρός τὸ συνεταιρισμὸ
στὸ ὄνομα τοῦ «έλληνικοῦ δαιμονίου» Kai τῆς «ἀτομικῆς πρω’τοβουλίας». Ἐξ ἄλλου, χάρις
στὴν παραδοσιακὴ ἑχθρότητα
τῶν κρατικῶν μηχανισμῶν ἀπέναντι στὸ συνεργατισμό, σὲ
εῦρεῖς κύκλους τοῦ κατεστημένου ὁ θεσμὸς ταυτίζεται ἀκὸμα
Kai μὲ τὸν ἐφαρμοσμένο κομμουνισμό. ’
‘H κατάσταση, ἐν τούτοις,
εἶναι διαφορετική σὲ ὅ,τιάφορᾶ
στὸν ἀγροτικὸ συνεταιρισμό.
Ὀχι, βέβαια, γιατί τὸ συρόμενο ἀπὸ τὰ κεφαλαιοκρατικὰ
συμφέροντα Κράτος παραδέχτηκε ποτὲ ὁλοκληρωτικὰ ὅτι ὁ
συνεργατισμός εἶναι ἡ ἐνδεδειγμὲνη μορφὴ οἰκονομικῆς - καί
παράλληλα κοινωνικῆς — ὀργάνωσης τῆς ὑπαίθρου, ἀφοῦ Kai
γι’ αὐτὴ τὴ μορφή τοῦ ,συνεργα·
τισμοῦ τὸ Κράτος φρόντιζε πάντα
νὰ χαλκεύει περιορισμούς, Ἀφοῦ
π.χ., καθιέρωσε γι’ αὐτὴν ἓναν
ἄκαμπτο Kai πρωταρχικὰ ἐξυπηρετοῦντα τήν πολιτικὴ τῶν κομματικῶν κυβερνήσεων Kai τῆς
Ἀγροτικῆς Τρὰπεζας, έξωτερικὸ
έλεγχο Kai ἐποπτεία τῶν γεωργικῶν συνεταιριστικῶν ὀργανὼσεων, ποὺ οὐσιαστικὰ κατέλυσε
τὴν αὒτοδιοίκησή τους· ἀφοῦ
καθιέρωσε κωλύματα συμμετοχῆς στίς διοικήσεις τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν, λόγω πολιτικῆς
δρὰσης, ἀποστερῶντὰς τις έτσι
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ἀπὸ στελέχη πρόθυμα νά ὑπηρετήσουν τὸ κοινωνικὸ σύνολοἀφοῦ θέσπισε τρόπους ἀνάπτυξης τῶν προμηθευτικῶν δραστηριοτήτων τους, βασικῶν δραστηριοτήτων αὐτῆς τῆς μορφῆς
τοῦ συνεργατισμοῦ, ὥστε νά
rig καθιστοῦν ἐλάχιστα ἀνταγωνιστικές.καὶ νὰ δίνουν προβάδισμα orig ἁντίστοιχες κερδοσκοπικὲς δραστηριότητες κ.λπ.

‘H κατάσταση στὸν ἀγροτικὸ συνεταιρισμὸ ἦταν διαφορετικὴ Kai ἡ κοινωνικὴ του

’βαση τὸν ἀνέπτυξε σὰν ἱστο-

ἔχει γύρω στὰ 90 μέλη, τὰ ὁποῖα
στὸ μεγαλύτερό τους μέρος, ὡς
γνωστό, εἶναι μικροκαλλιεργητές τῶν 20 Kai 50 στρεμμὰτων.
Ἀπὸ τοὺς συνεταιρισμοὺς αὐτοὺς
περίπου τὰ δύο τρίτα εἶναι oi
λεγόμενοκ<πιστωτικοί>>. Δηλαδή,
συνεταιρισμοί ποὺ έχουν σάν
δραστηριότητα,σχεδὸν ἀποκλειστική, τὴ διανομὴ τῆς χορηγούμενης στὰ μέλη τους ἀπὸ
τὴν Ἀγροτική Τράπεζα βραχυπρόθεσμης ἀγροτικῆς πίστης Kai
τῶν παραγωγικῶν ἐφοδίων (λιπάσματα, σπόροι, κτηνοτροφές
κ.λπ.) ποὺ διαχειρίζεται ἡ Τράπεζα. Ἀλλὰ Kai oi ὑπόλοιποι
πρωτοβάθμιοι γεωργικοί συνεταιρισμοί, τὸ μεγαλύτερο ποσοστό τῶν ὁποίων καλύπτεται
ἀπὸ τοὺς λεγομένους «παραγωγικούς», δέν έχουν πιὸ οὐσιαστική δραστηριότητα, μὲ μόνη
ἐξαίρεση τοὺς περισσοτέρους

ρικὴ ἀνάγκη ἐπειδήῑ ἡ διάρθρωση τῆς ἑλληνικῆς ἀγροτικῆς
οἰκονομίας ἐπέβαλλε τή χρησιμοποίηση τοῦ θεσμοῦ στήν ἀντιμετωπιση τῶν ποικίλων προβλημάτων της ὁ συνεταιριστικός
μηχανισμὸς ἀποδείχτηκε ὁ ἀποτελεσματικότερος γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἐκτάκτων συνθηκῶν,
ὅπως στήν περίπτωση τῆς ἀγρο- L ἀπὸ τοὺς ἐλαιουργικούς. Τὸ
μεγαλύτερο ποσοστό τῶν γαλατικῆς ἀποκατάστασης τῆς προσφυγιᾶς τοῦ 1922, ἣ ὁάνταγωνικτοκομικῶν ἦ οίνοποιητικῶν,
π.χ., ποὺ ἀποτελοῦν μεγάλες
στικότερος γιά τὴν ἐφαρμογή
κατηγορίες τῶν «παραγωγικῶν»
τῶν κρατικῶν προγραμμάτων
συνεταιρισμῶν, δὲν ἀναπτύσσουν
προστασίας τοῦ ἀγροτικοῦ εἰσοἅμεσα τὴ δραστηριότητα ποὺ
δήματος-έστω Kai σὲ ἀνεπαρὑποδηλὼνει ἡ ὀνομασία τους,
κέστατη κλίμακα ὁ μηχανισμός
Kai τοῦτο γιατὶ oi οἰκονομίες
αὐτὸς έκανε δύνατή τη μέχρι τὸ
τους δὲν εἶναι τόσο ἁναπτυγ1929 έπικεοδῆ ἀπὸ τὴν Ἐθνική
μένες ὥστε Va ἐπιτρέπουν κατι
Τράπεζα ἄσκηση τῆς ἀγροτικῆς
τέτοιο. Ἔχουν συσταθεῖ γιὰ
πίστης καί τὴ συνέχιση τῆς
νά ἀποτελέσουν τὴ βάση ἀντίδραστηριότητας αὐτῆς ἀπὸ τὴν
στοιχων ἑνὼσεων συνεταιρισμῶν
Ἀγροτική Τράπεζα (κι αὐτὸ
ποὺ μποροῦν πλέον, λόγω τῆς
παρ’ ὅλες rig ὀργανωτικὲς σπαπιὸ ἀναπτυγμένης κλίμακάς τους,
τὰλες ποὺ χαρακτηρίζουν αὐτό
νὰ ἀναπτύξουν ἄμεσα τὴ δρατὸ τελευταῖο ἵδρυμα, τοῦ ὁποίου
στηριότητά τους πρὸς αὐτὴ τὴν
oi μηχανισμοὶ διατηροῦν τὴν
κατεύθυνση.
ἄσκηση τῆς βραχυπρόθεσμης
Ἀποτέλεσμα αὐτῶν εἶναι ὅτι
ἀγροτικῆς πίστης, ἀφοῦ πρῶτα
τὴν ἀπέσπασαν Kai ἀπὸ τοὺς γε- τὴ σπονδυλικὴ στήλη ἀποτελοῦν
Kai rig οὐσιαστικότερες δραστηωργικοὺς συνεταιρισμούς στοὺς
ριότητες τῆς ἑλληνικῆς γεωρὁποίους τὴν εἶχε παραχωρήγικῆς συνεταιριστικῆς κίνησης
σει ἡ Ἐθνική Τρὰπεζα) διατηροῦν ἁκόμα τή διαχείριση τῶν ἀναπτύσσουν oi ὑπάρχουσες 134
ένώσεις συνεταιρισμῶν, στὶς ὁγεωργικῶν ἐφοδίων Kai ἄλλες
ποῖες συμμετέχουν περίπου 6.500
δραστηριότητες, ποὺ δημιουρἀπὸ τοὺς παραπάνω γεωργικοὺς
γοῦν ἐτήσια παθητικὰ δεκάδων
συνεταιρισμούς. Δηλαδή, ἡ κάθε
καί έκατοντάδων ἐκατομμυρίων
δραχμῶν Kai γιά νὰ ἱκανοποιοῦ- Ἐνωση περιλαμβάνει κατὰ μέσον ὅρο γύρω στοὺς 48 πρωτοβάθνται τὰ συμφέροντα μιᾶς μερίμιους συνεταιρισμοὺς ἢ περίπου
δας τοῦ προσωπικοῦ της καὶ
4.300 φυσικὰ μέλι-ι -ἀγροτικὲς
γιὰ νὰ εἶναι δυνατή ἡ. χρήσιμοοἰκογένειες. “Av ὅμως ληφθεῑ
ποίηση τῆς ,πίστης αὐτῆς σὰν

Δὄργανο πολιτικῆς καταπίεσης

τῶν ἀγροτῶν. Τέλος, ὁ τρόπος
ὀργὰνωσης Kai ἀνάπτυξης τῶν
δραστηρίοτήτων του παρεῖχε καὶ
παρέχει τὴν εὐκαιρία ἀνάδειξης
ποικιλωνύμων ἑπαγγελματιῶν συνεταιριστῶν Kai ἀγροτοπατέρων
καὶ νὰ διαιωνίζει τὴν πολιτική
έκμετάλλευση τῶν ἀγροτῶν.
Ἕτσι, σήμερα ἡ ἁγροτικὴ
συνεταιριστική κίνηση, ὕστερα
ἀπὸ ὕπαρξη καί λειτουργία τριῶν
τετάρτων τοῦ αἰῶνα, ἐμφανίζει
τὴν ἀκόλουθη σέ γενικὲς γραμμὲς
εἰκόνας

Oi σὲ λειτουργία πρωτοβάθμιοι γεωργικοί, συνεταιρισμοὶ
φτὰνουν rig 7.200 περίπου, ποὺ
ἔχουν γύρω orig 650.000 μέλη ἀγροτικὲς οἰκογένειες. Περιλαμβάνουν, δηλαδή, oi συνεταιρισμοὶ αὐτοὶ περίπου τὸ 60 τοῖᾷ
ἑκατὸ τῶν ἀγροτικῶν οἰκογενειῶν τῆς χώρας μας. Κατὰ
μέσο ὅρο ὁ καθένας ἀπ’ αὐτοὺς

ὑπόψη ὅτι πολλὲς Ἑνώσεις ἔχουν
10 ἢ 15 χιλιάδες μέλη, γίνεται
ἀντιληπτὸ ὅτι πολλὲς ἄλλες
ἐχουν 1500 ἢ 2000 μέλη καὶ κατὰ
συνέπεια δὲν ἀποτελοῦν οἰκονομίες σοβαρῆς κλίμακας καί
oi ὃραστηριότητές τους εἶναι
ὑποτονικές.

‘H παραπάνω διάρθρωση συμπληρὼνεται ἀπὸ μιὰ ποικιλία
ὀργανώσεων ἐθνικῆς ἣ εὐρείας
περιφερειακῆς κλίμακας, Κεντρικῶν Ἑνὼσεων, Κοινοπραξιῶν καὶ Συνεταιριστικῶν Ἕταιριῶν, τίς ὁποῖες ἔχουν ἱδρύσει
πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί, ,συ- ,
νεταιρισμοί Kai Ένώσεις ἢ κεντρικὲς Συνεταιριστικὲς ὀργανὼσεις. Σὲ μερικὲς ἀπ’ αὐτὲς συμμετέχει, σχεδὸν πάντοτε μὲ πλειοψηφία, ἡ Ἀγροτικὴ Τράπεζα.
Ἐξ ἄλλου, ὃλες αὐτὲς oi ὀργανωσεις ἀναπτύσσουν συνεται’ριστικὲς δραστη ριότητες σὲ ἑξει- ”’
δικευμὲνους τομέῑς, ὅπως ἡ δια·4

χείριση, ἡ ἐμπορία Kai μεταποίηση συγκεκριμένων ἀγροτικῶν προϊόντων, ἡ μαζική προμήθεια παραγωγικῶν Kai Kara—
ναλωτικῶν ἀγαθῶν κλπ. Δὲν
μπόρεσαν, ὅμως, μέχρι σήμερα
Kai oi ὀργανὼσεις αὐτές, παρόλο
ποὺ συνήθως ἀποτελοῦν ἐξιόλογες οἰκονομίες κλίμακας, νά
πάρουν στὰ χέρια τους τὴ διαχείριση τοῦ μεγαλύτερου ποσοστοῦ τῶν προϊόντων στά ὁποῖα
ἐξειδικεύεται ἡ καθεμιά τους,
ὅπως συμβαίνει σχεδὸν σ’ ὅλες
τίς χῶρες ὅπου λειτουργεῖ ὁἸ
θεσμὸς τοῦ ἐλευθερου- ἀγροτικοῦ
συνεργατισμοῦ. Γ ιατὶ πέρα ἀπὸ
rig ἀδυναμίες καὶ τίς ἁντίξοες
συνθῆκες λειτουργίας αὐτοῦ τοῦ
θεσμοῦ στήν Ἑλλάδα, οἱ παραπάνω ὀργανὼσεις ίδρύθηκαν rig
περισσότερες φορὲς μετὰ τὴν
έδραίωση τοῦ κατεστημένου τῶν
ἐνδιαφερομένων κερδοσκοπικῶν
συμφερόντων. Ἡ πολιτεία ὅμως
ποτέ δέν rig ένίσχυσε γιά νὰ
διαδραματίσουν οὐσιαστικὰ τὸ
ρόλο γιά τὸν ὁποῖο ίδρύθηκαν.
Τέλος, ἡ διάρθρωση αὐτὴ
ὁλοκληρωνεται ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ἑνωσεων
Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν (ΠΑΣΕΓΕΣ), ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν
oi Ἑνωσεις Συνεταιρισμῶν, καθὼς ἐπίσης πολλὲς ἀπὸ τὶς παραπάνω κεντρικὲς συνεταιριστικὲς ὁργανώσεις, Kai εἶναι, 1
τουλάχιστον καταστατικά, τό ι
κορυφαῖο ὅργανο ἐπαγγελματι- I;
κῆς ἐκπροσὼπησης, τόσο στὸ ζ
ἐξωτερικὸ ὅσο καί στὸ ἐσωτερικό, τῆς ἑλληνικῆς γεωργικῆς
κίνησης, κατὰ προέκταση δὲ
Kai τῶν ἀγροτῶν, μιά Kai δέν
έχουν δημιουργήσει, αὐτοὶ oi
τελευταῖοι, εἰδικὲς ἐπαγγέλματικὲς ὀργανώσεις. Εἶναι, μὲ
ἄλλα λόγια, ὁ συντονιστὴς τῶν
δραστηριοτήτων τους καὶ ὁ
ὀργανωτὴς τῆς ἀνάπτυξής τους,
Γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ μὲ ἀκρίβεια ἡ παραπάνω εἰκόνα, ἐπιβάλλεται νὰ τονιστεῖ ὅτι οἱ ἑλληνικὲς συνεταιριστικὲς γεωργικὲς
ὀργανώσεις, σὰν σύνολο, ἔχουν
συγκεντρώσει κεφάλαια, κατὰ ζ
τό μέγιστο ποσοστὸ ἐπενδυμένα
σὲ ἐγκαταστὰσεις, ἀκίνητα καὶ ‘
μέσα ἐξυπηρὲτησης τῶν σκοπῶν τους, ποὺ ἀνέρχονται σή- ψ
μερα σὲ 3,5 περίπου δισεκατομ- =
μύρια δραχμές. ‘0 ἑτήσιος κύ-’ κλος ἐργασιῶν τους φτάνει,
πέρα ἀπὸ τίς έργασίες γιὰ λογαριασμὸ τρίτων (κράτους, ATE ι
κ.λπ,) τὰ ἓξη δισεκατομμύρια »ν

·δραχμές, οἱ δὲ ἐξαγωγὲς τὰ ’

50 έκατομμύρια δολόιρια ΗΠΑ. ‘f
Oi παραπάνω ὲπενδύσεις περι· _
λαμβάνουν, μεταξὺ ἄλλων, ἁποι ἶ
θῆκες συνολικοῦ ὄγκου ävoj'”
τῶν 5 ἑκατομμυρίων κυβικῶνζΙ
μέτρων, οἰνοδεξαμενὲς ἄνω r ‘

ντων καί πᾱνω ἀπὸ χίλια
γεωργικὰ μηχανήματα· mi»;
ταφορικὰ ὀχή ’ Mè τᾲ μέ
αὐτὰ διαχειρί ἣῑά
"ï"; ῖῑβθῖόνψ

’ δραστηριοτήτων, σχεδὸν διπλάσιας ἀπ7 αὐτὰ ἀξίας γεωργικά
ἒ. ἐφόδια τοῦ κράτους Kai τῆς
Ἰ ἈΤΕ, κ.λπ.

γικῆς πρωτογενοῦς παραγωγιρουν
ὑπηρεσίες
ποὺ
τὶς
ἀναλαμκῆς δραστηριὸτητας, στίς ὁμαβάνουν γιὰ λογαριασμό τους.
δικὲς καλλιέργειες καί πτηνοἈντίθετα, oi δραστηριότητες
τροφικὲς ὲκμεταλλεύσεις καί σὲ αὐτὲς ὑπόκεινται σὲ ποικίλες
. Δὲν ἀσχολοῦνται, ὅμως, κα-’ ἅλλες παρόμοιες μορφὲς συνερ- δεσμεὺσεις ἢ ἅνιση σὲ βάρος
j θόλου oi ἑλληνικὲς γεωργικὲς γασίας μεταξὺ τῶν ἀγροτῶν,
τους
μεταχείριση.
Π.χ.
οἱ
εἰ,συνεταιριστικὲς ὀργανώσεις μὲ μέσα στά πλαίσια τῶν συνεται· σαγωγές τους ὑπάγονται, παρά» ἀσφαλιστικὲς ἐργασίες, σημα- ρισμῶν τους, που ἐπιβάλλονται νομα Kai ἁντισυνταγματικά, στό
ντικότατο κλάδο τοῦ συνεταιρι- CKai ἀπὸ τή διάρθρωση τῆς ἀγροπρόγραμμα Κρατικῶν Προμηl σμοῦ, γιατὶ τὶς ἔχουν μονοπω- τικῆς ῖδιοκτησίας Kai ἀπὸ τὴν
Θειῶν,
μὲ
συνέπεια
νὰ
μήν
ἐμλήσει ὁ ΟΓΑ καὶ ἡ ATE. Kai
ἐπιτακτικὴ σήμερα ἀνάγκη ἀπο- φανίζουν τήν ἀνταγωνιστικό; γιὰ μὲν τὴ δραστηριότητα τοῦ λύτου ἐκσυγχρονισμοῦ καί μητητα
τῆς
ἁντίστοιχης
κερδοσκοΟΓΑ, πρότυπη σὲ ὁλόκληρο
χανοποίησης τῆς ἀγροτικῆς πα- πικῆς οἰκονομίας. Διάφορες γρα- τὸν κόσμο, μιά καὶ ἐξυπηρετεῖ ραγωγικῆς διαδικασίας, ἐλάχι»
φειοκρατικὲς
ἀντιδράσεις
παρεμκατὰ συμφερότερο τρόπο τῖς
στη δραστηριὸτητα ἄρχισε, δειβάλλονται
στὴν
ἐπιστροφὴ
ἐπιέ
λά
καί
με
αὐτοσχεδιασμους,
νά
ἀνάγκες τῶν ἀγροτῶν, δέν μποτοκίου
καί
χαρτοσήμου
ἐπὶ
τῶν
· ρεῖ νά εἰπωθεῖ τίποτα. Ἡ δρα- ἀναπτύσσεται τὰ τελευταῖα χρό- ἑξαγωγῶν τους, ἀπὸ τὴν ὁποία
νια. Kai τοῦτο γιατί προηγούστηριότητα, ὅμως, τῆς ATE
πολλὲς
φορὲς
ἀποκλείονται.
Οῐ
Kai κατὰ παρέκκλιση τῆς σχε- μενα οἰ άρμόδιοι τὴ θεωροῦάγορανομικὲς
διατάξεις,
στήν
-, τικῆς νομοθεσίας, ποὺ ἀπαγο- σαν-πολλοὶ ἐξ κολουθοῦν νά
περίπτωση διάθεσης προϊόντων
ρεύει στίς Τρὰπεζες νά ἀσχοτὴ θεωροῦν καί σήμερα-σάν
παραγωγῆς τους, ἐφαρμόζονται
λοῦνται ἄμεσα μὲ ἀσφαλιστικὲς
ἐφαρμογή κομμουνιστικῶν συκατά τρόπο ποὺ περιορίζει ὅσο
στηματων.
ἐργασίες, γίνεται μόνο γιά νὰ
τὸ
δυνατὸν
περισσότερο
τὴν
ἀπολαμβάνουν πρόσθετα ἓσοδα
Ἀπ’ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ φοροἀνταγωνιστικότητά τους, ἔστω
τό ἵδρυμα Kai μερικοὶ προνολογικὴ μεταχείριση τῶν γεωρικι
ἄν
αὐτὸ
ἀποβαίνει
σὲ
βάρος
μιοῦχοι ὑπάλληλοί του καί ἀπογικῶν συνεταιριστικῶν ὀργατῆς
κατανάλωσης
κ.λπ.
στερεῖ τὶς γεωργικὲς συνεταινώσεων εἶναι, ὕστερα άπὸ τό
Ἐπίσης,
χρηματοδοτοῦνται
ι ριστικὲς όργανὼσεις ἀπὸ μιὰ
χουντικὸ A_.N. 1077/71, ἰδια
μὲν
οἱ
δραστηριότητές
τους
μὲ
δραστηριότητα γιὰ τὴν ὁποία
μὲ τὴ μεταχείριση τῶν κερδοτὸ
ἰσχῦον
γιὰ
τὴν
ἀγροτική
ἐπιβαρυνονται αὐτες καὶ τὰ μέλη σκοπικῶν, παρ’ ὅλο ποὺ στόν
πίστη
ἐπιτόιςιο,
μιά
Kai
στήν
τους. Πρέπει δὲ νὰ τονιστεῑ
συνεργατισμὸ δέν πραγματοποιοὐσία
ἡ
χρηματοδότηση
αὐτή
ὅτι γιά νὰ διατηρηθεῖ αὐτό τὸ
οῦν κέρδηῄδὲν δημιουργοῦν
’δίνεται
στους
ᾶγρότες
γιά
ἀνάκατεστιγμένο, τὸ Ὑπουργεῑο
φορολογητέα {Din—rd νομικά
πτυξη
συνεταιριστικῶν
δραστηἘμπορίου, ὕστερα ἀπὸ παραπρόσωπα, μιά Kai σ’ αὐτὰ ἴδιοριοτήτων, εἶναι ὅμως ἀνεπαρκής
_ σκηνιακή παρὲμβαση τῆς ATE, κτῆτες Kai πελάτες εἶναι τά
, ἀπαγόρευσε στὶς συνεταὲοωωὴ μέλη τους, στά ὁποῖα προσφέ- ἐφ’ ὅσον εἶναι γενικά περιορι- ··
σμένο τὸ χρηματοδοτικὸι δυναγκὲς ὀργανὼσεις νὰ ἱδρόσουν
συνεταιριστική ἀσφαλιστική ὲυ
ταιρία. Ἐπίσης, δέν ἀσχολοῦνται με τήν παραγωγὴ γεωρ. γικῶν ἐφοδίων, ὅπως τὰ λιπάi σματα, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔχουν
Î ἀποκλειστεῗ μὲ διάφοροος τρό’ πους, γιατὶ αὐτὸ ὑπαγορευουν
τὰ συμφέροντα τοῦ μεγάλου
εφαλαίου. Ἔτσι, τὸ μὲν ἐργοâme-10 ἀζωτοῡχων λιπασμάτων
ἀναλήφθηκε ἀπὸ κρατικὴ ἑταιῖ
ρία Kai κόστισε διπλάσια ἀπο
- ὅσο εἶχαν ἐξασφαλίσει νὰ κο. στίσει οἱ συνεταιριστικὲς ὀργα[νώσεις Kai πληρώνουν συνε-

ᾈχῶς τὴ διαφορὰ οἱ ἀγρότες,’,

' με’ ἐπιπτώσεις πάνω στίς τιμὲς
’ ἀγροτικῶν προΐόντων, τα
έα ἐργοστάσια φωσφορικῶν
αραχωρήθηκαν στῆν Ἐθνικη
στήν Ἐμπορικὴ Τράπεζα, ·
:jb δικαιολογητικὸ ὅτι ἐξα’φάλιζε τὰ ἀπαραίτητα γιά
’ ἑγκατάστασητκαί λειτουργία
’” φάλαια, ἐνῶκαὶ οἱ ὀρὁ
ς μποροῦσαν νὰ βροῦν
λαια ἐγκατάστασης. Ὀσο
κεφάλαια. λειτουργίας,
ρ μηθειπι, τελικά, τὸ κρά-ἑνῶ καρποῦνται τεράστια
,ἴδυὸ ἀὐτοὶ κερδοσκοgo‘L ” ἀνῑσμοί, πάλι μὲυέπι-

ὒω Grit; τιμὲς πινέτω

μικὸ τῆς ΑΤΕ. Πολλὲς φορὲς ,
πραγματοποιεῖται κατόπιν ἑορτῆς, ἀφοῦ ὁ ἐκχρηματισμὸς ἀπὸ
τήν τράπεζα αὐτή ἐλέγχεται
ἀπόλυτα ἀπὸ τὴ Νομισματική
Ἐπιτροπή καί χρησιμοποιεῖται,
μεταξὺ ἄλλων, γιὰ τή ρύθμιοη
τῆς νομισματικῆς κυκλοφορίας.
Ἐπιπλέον, διενεργεῖται ἡ χρηματοδότηση αὐτή μὲ τέτοιες
γραφειοκρατικὲς συνθῆκες Kai
ὅρους, ποὺ στό τέλος καταντᾶ
φραγμὸς οτὴν ἀνάπτυξη τῶν
συνεταιριστικῶν δραστηριοτήτων. Π.χ. κάθε τέτοια δραστηριότητα χρηματοδοτεῖτσι χωριστὰ Kai παρακολουθεῖται στενά
ἡ χωριστὴ ἀξιοποίησή της,
σάν νά μὴν πρόκειται νά ἀξιοποιηθεῖ, ἓτσι κι ἀλλιῶς, γιὰ
τὴν ἐξυπηρέτηση κάποιας ἀνάγκης τῶν συνεταιρισμένων ἀγροτῶν. Οἱ προμηθευτικὲς έργασίες
χρηματοδοτοῦνται βάσει δηλώσεων τῶν μελῶν έπί τοῦ εἴδους
Kai τῆς ποσότητας τῶν ἀγαθῶν
ποὺ ἐπιθυμοῦν νά προμηθευτοῦν. Ἀλλὰ γιὰ νὰ συγκεντρωθοῦν οἱ δηλώσεις αὐτὲς πρέπει
νὰ γνωρίζουν οἰ ἐνδιαφερόμενοι

τὶς τιμὲς τῶν“ἀγαθῶν. Ἕως _

ὅτου νά συγκεντρωθοῦν ὅμως,
αὐτες οἱ τιμές ἀλλὰζουν. Στήν
περίπτωση πάλι χρηματοδὸτησης γιὰ ἐμπορία ἀγροτικῶν προῖόντων, καθορίζεται ἀπὸ τοὺς

ὅσους χορήγησής της ἡ τιμὴ
ἑξαγορᾱς τους ἢ προκαταβολῆς
στοὺς εῖσκομιστές τους, μὲ ἀποτέλεσμα νά περιορίζεται στὸ
ἐλάχιστο ἡ δυνατότητα τῶν
ὀργανὼσεων νά προβαίνουν σὲ
ἐμπορικοὺς ἑλιγμοὺς. Τέλος, τὴ
χρηματοδὸτηση γιά έπενδὺσεις
γτὴ διαχειρίζονται ὑπηρεσιακοί
παράγοντες τῆς ATE, οἱ εὐ’ θύνες ὅμως ἀναλαμβάνονται ἀπὸ
τίς ἑνδιαφερὸμενες ὀργανὼσεις.
Σὰν τελευταῑο πρέπει và τονιστεῖ τό ὅτι, ἡ ἐποπτεία καί
ὁ ἐλεγχος τῶν ὀργανὼσεων αὐτῶν
ἔχει ἀνατεθεῑ σὲ εἰδικὴ ὑπηρεσία τῆς ATE, μὲ ἀποτέλεσμα
τὸ ἵδρυμα αὐτὸ, χρησιμοποιὼντας καὶ τὰ πιστοδοτικά του
vécu καὶ προνὸμια, νὰ τίς κηδε· μονεύει ὁλοκληρωτικά. Κι αὺτὸ, φυσικά, ὄχι πάντοτε πρὸς
τὸ συμφέρον τῆς ἀνάπτυξης τοῦ
ὰγοοτικοῦ συνεργατισμοῦ, μιά
καί ἐλέγχεται αὐτή ἀπόλυτα
ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε· πολιτικὴ κυβέρνηση - ὄργανο μέχρι σήμερα τοῦ κεφαλαίου καὶ τῶν
κερδοσκοπικῶν ὀργανώσεων,
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τά συμπεράσματα ποὺ βγαίνουν αὐτόματα ἀπὸ ὅλα τὰ παραr πὰνω εἶναι τὰ ἀκόλουθαῑ
l. Τὸ κράτος μέχρι σήμερα,
ἀδιαφορὼντας γιὰ τὴν ὑφισταμένη συνταγματική ἐπιταγή. οὔτε

ἄν δὲν μ’ἐξασφαλῖσει ἀπὸλυτη, αὐτοδιοίκηση; αὐτοεποπτεία καί
αὐτοχρηματοδὸτηση. Ἀφοῦ Ôμως, οὔτε ἡ αὐτοεποπτεία οὔτε
ἡ αὐτοχρηματοδὸτηση ὑφίστανται, ἡ φαίνομενική αὐτοδιοίκησή του εἶναι στὰχτη στα
μὰτια τῶν ἐνδιαφερομένων, οῖ
ὁποῖοι σέ ἀνταπόδοση, δὲν προσφέρουν τὴν ἁπαιτούμενη γιὰ
τὴν ἱκανοποιητική ἀνάπτυξη καὶ
λειτουργία τῆς, κίνησης ἀφοσίωση καὶ συνεργασία.

’Π ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Κάτω ἀπὸ τίς συνθῆκες αὐτές
κρίνεται ὅτι γιὰ νά ἁποκτήσει
ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεσματικὸ καὶ
ἀνταγωνιστικό συνεργατισμὸ,
ἰκανό νὰ ἀντεπεξὲλθει στοὺς
τεράστιους κοινωνικοοικονομικοὺς σκοποὺς του, σε γενικὲς
γραμμὲς καὶ σὰν πρῶτο βῆμα
πρέπει ;
l. Nd θεσπισθεῖ σύγχρονο νομικὸ πλαίσιο τῶν συνεταιρισμῶν;
βασισμὲνο ἀπόλυτα στὶς ἀρχὲς
τῆς αὐτοδιοίιςησης, τῆς αὐτοεποπτείας καί τῆς αὺτοχρηματοδότησης αὐτῶν, ποὺ ἀπὸ τὴ
μιὰ μεριὰ νὰ καθιερὼνει μιά
ὲκσυγχρονισμένη ὸργὰνωση καί
λειτουργία τους, ἀπὸ τὴν ἄλλη
νὰ καταργεῖ τὶς διάφορες δεσμεύσεις τους, ἀλλὰ καί νά διορθῶνει, ἀκὸμα καί ’ἀναγκαστικὰ, τὶς
“Wm-I’m- ποὺ δημιούργησαν
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Ἑπιστράτεψε τὴ γυναῖκα στήν ὑπηρεσία
τῆς αρχῆς τοεῦ κέρδους καὶ τὴν
ομοιομορφη υποταγη της στους
νόμους 3μιᾶς μηχανικῆς
εργασιας
ΜΕΡΞΚΕΣ ΣΚΙΞΨΙΞΞΣ ÜANQ ΣΤΟ ΚΞΝΗΜΑ
Τῆς Μαρίας Παξινοῢ
Τὸ γυναικεῖο κίνημα δὲν εἶναι,
Στὴν
ἄλλη
ἄκρη
τοῦ
Ἀτλαντικοῦ
οἱ
δρόμοι
φυσικά, μιὰ καινούργια ὑπόθεση.
τῶν μεγαλουπόλεων τοῦ Νέου Κόσμον γεμίζουν
y » Ἁριθμεῖ ἑκατὸ, περίπου, χρόνια ζωῆς. Ἱ-Ι πρώτη του φάση ἄκάθε
τόσο
μὲ
ὄργανωμένες
διαδηλώτριες
ποὺ
ὐ; νοιξε στή γυναῖκα τὸν δρόμο ποὺ
ψώνουν πλακὰτ μὲ συνθήματα σὰν m αὐτό .· ((Τὸ
‘ ηόδηγοῦσε σὲ ἐπαγγέλματα ποὺ
_ ἀρνήθηκε νά ἀκολουθήσει, κοιἀμερικανικὸ
ὄνειρο
εἶναι
μόνο
γιὰ
τοὺς
div-598g».
E x νοβουλευτικὲς ὲλευθερίες πού
Γιὰ ὅσους συνηθίζουν νὰ προσπερνοῦν τὰ γεγοδὲν ἑνδιαφὲρθηκε νὰ ἐφαρμόσει
καὶ ἀκαδημαϊκὰ κὲντρα ποὺ οἱ
νότα
χωρὶς
ν’
ἀναλογίζονται
τὴ
σημασία
τους7
': .' γυναῖκες τὰ χρησιμοποιοῢσαν
ᾗ “ τίς περισσότερες φορὲς «σὰν
ὅλα αὐτὰ ὁὲν εἶναι τίποτα περισσότερο ἀπὸ μιὰ
a; μαγαζιὰ ἀπ’ ὅπου μποροῦσαν νά ἔξαλλη ἔκδήλωση μιᾶς ἀλλοπρόσαλλῆς, ταραγπάρουν ἕνα δίπλωμα στὸ διάστημα ποὺ θά περίμεναν νὰ παντρευμέῦης ἐποχῆς. Γιὰ τοὺς προσεχτικότερους, ὅμως,
τοῦν». ‘H φάση ἐκείνη ἦταν «μιά
παρατηρητὲς
τὸ
((Κίνημα
Ἀπελευθερώσεως
τῶν
αὐτοσχέδια ἐξὲγερση τῶν μελῶν
ι, μιᾶς καταπιεσμένης μειονὸτητας, Γυναικῶν», ὅπως m οἱ ὑπόλοιπες, ἐπιφανειακὰ
,ποὺ ζητοῦσε ’ συμμετοχὴ στὰ
ἔξαλλες,“
διεκόικήσεις
τῆς
ἐποχῆς
μας,
ἐκφράζει,
-ἱστοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώam».
καὶ στὶς ’ἄκραῖες του ἀκόμα ἐκδηλώσεις, μιὰ γε-”
Ωστὸσο γιὰ πολλοὺς ἀπὸ τοὺς

_ νωὶὴ τάσῆ τῆς ἐποχῆς, μιὰ - συνεκδητὴ ἢ ἄσυ; νείδητη - ἀνάγκη ἀλλαγῆς.
δουζ καὶ τῆς ὁμοιὸμορῲης ὑπο’ταγῆς aron νόμους ’μιᾶς μη- χανικῆς ἐργασίας. rm τὸν «1:136, a πὸ- ζωῆς» τῆς βὶφμηκανικῆς κοινίας ἦταν ἀδιανόητο νὰ ὑπάρὲ

Α ραγωγῆς _—— καὶ μάλιστα χὲρια
ποῦ, ὲνῶ θὰ δοὺλευαν ἑξίσου μὲ
τοὺς ἄντρες, Θά ἓπαῑρναν μικρό-

--τερες ἀμόιβὲς. Ἔτσι, μαζὶ μὲ τὸ
σπίτι καί τὸ μεγάλωμα τῶν παιδιῶν, ἡ ,γυναῖκα φορτῴθηκε καὶ

> 5K τὶς ὑποχρεώσεις μιᾶς μηχανικῆς

ἀπασχὸλησης ποὺ τὴ μεταμορφωνε μὲ τὸν καιρὸ σὲ «αὐτόματο» .
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ;

Σήμερα τὴν πρώτη ἐκείνη φάση, τὴν αὐτοσχέδια καὶ σχεδὸν
γραφική, τὴ διαδέχεται ἓνα «δεὺτερο κὺμα» ποὺ οἱ φάσεις του
ἀκολούθησαν τὴν πορεία ὅλων
τῶν κοινωνικῶν μεταβολῶν : ἄρ-

χισε σὰν ἓνα αὺθὸρμητο ξὲσπα- ·
σμα ὀργῆς καί αἰτημάτων θολῶν καί συγκεχυμένων, ποὺ μὲ
τὸ περασμα τοῦ καιροῦ ἐκφράστηκαν θεωρητικὰ καὶ ἀποτελεσαν τὰ πρῶτα ίδεολογικά ὅπλα
τοῦ κινήματος τῶν ’γυναικῶνε
τὴ «Σεξουαλικὴ Πολιτικὴ» τῆς
Κὲῖτ Μίλλετ καί τὸ «Θηλυκὸ
Εὐνοῦχο» τῆς Ζερμαίν Γκρὴρ.
Τὰ δυο αὐταβιβλία, ποὺ ἓγιναν
δεκτὰ μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ τὶς
ἐπαναστατημὲνες γυναῖκες καὶ
ἀποτέλεσαν τὰ εὐαγγέλια τῆς
κίνησής τους, ξεσήκωσαν θύελλες ἐπικρίσεων ποὺ ἓφτασαν ὣς
τὴν πικρὸχολη σὰτιρα ἢ τὴν
ἀπροσχὴμάτιστη γελοιοποίηση.
Οἱ ἐπικριτές τους ὲπιμὲνουν
νὰ ἀγνοοῦν τὰ θετικὰ τους ση- Α
μεῖα καί νὰ διατυμπανὶζουν τίς
ἐλλείψεις τους.

Ἡ Mina: Kai ἡἱ Γκρὴρ ἀνα- ’

τὲμνουν τὸν κόσμο μας καὶτὸν
πολιτισμὸ ποὺ βρίσκεται στή
βὰση του. Φτάνοντας ὣς τίς
ἀπαρχὲς τῆς ἱστορίας τοῦ δυτικοῠ ἀνθρώπου, διαπιστώνουν
ὃτι ὁ πολιτισμὸς ποὺ δημιούργησε εἶναι ἀντρικός, καθαρὰ
πατριαρχικός, κι ὅτι ὂλες του
oi ἐκδηλώσεις — κοινωνικες,
πνευματικὲς, θρησκευτικὲς ~—— ἀγνοοῦν τή γυναίκα ἣ τὴ θεωροῦν πηγή καταστροφῶν.

Στό πνευματικὸ Kai θρησκευτικὸ πάνθεο τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ οἱ δυό κύριοι μῦθοι, ὁ
ἑλληνικῶς τῆς Πανδώρας καί
ἡ ἑβραῖκῆς προέλευσης ἱστορία
τῆς «Πτώσεως», δημιουργοῦν
τὸ πρόπλασμα τῆς «μοιραίας
γυναίκας», πού φερνει τὴν καταστροφή στὸν ἄντρα Kai τὸν
ὁδηγεῖ στήν ἁμαρτία, Στή Θεογονία, ὁ Ἡσίοδος, ἀποδίδει
στήν Πανδώρα τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ
σεξουαλισμοῢ ποὺ τερμάτισε τόν
χρυσὸ αἰώνα, «ὅπου τὸ ἀνθρώπινο γένος ζοῦσε πάνω στὴ γῆ ἁ. πελευθερωμὲνο άπὸ κάθε κακό,
ἐλεύθερο ἀπὸ τὸν μόχθο τῆς
ἐργασίας κι ἀπὸ κάθε καταστροφικὴ ἀρρώστια». Ἡ Πανδώρα
εἶναι πρόγονος τοῦ «καταραμὲνου γὲνους τῶν γυναικῶν, μιᾶς
πανούκλας ποὺ oi ἄντρες εἶναι
ὑποχρεωμὲνοι νά ζοῦν μαζί της».
Στὴν ἐβραϊκή ἀφήγηση ὁ Ἀδὰμ
ὀνομάζει τή γυναῖκα του Εὕα,
ἐπειδή εἶναι ἡ «μητερα ὅλων τῶν
ζωντανῶν πλασμάτων». Αὐτή ἡ
μητέρα - φύση, ἡ πηγή τοῦ
αἰσθησιασμοῦ Kai τῆς ἀπόλαυσης, ὁδηγεῖ τὸν Ἀδὰμ-καί
μαζί του ὅλο τὸ ἀντρικὸ φύλο ——
στήν ἀπώλεια τῆς ἀθωότητάς
του καί στὴν τιμωρία.
’Ἑτσι ἓχουμε ἤδη ἕτοιμα τὰ
βασικά μοτίβα τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Ὁ θεὸς ἀναγκάζεται
νὰ τιμωρήσει τὸν Ἀδάμ χάριν
τῆς Εὔας. Ὁ ἄντρας εἶναι τὸ
θῦμα κι ἐχει τὸν θεὸ μὲ τὸ μέρος
του, ἓνα θεὸ - ἄλλωστε - ποὺ
ἀνήκει στὸ φῢλο του. Οἱ σχὲσεις τῶν δύο φύλων μετατρέπονται σὲ ,μιὰ ἀπελπισμὲνη κι
ἀσταμάτητη μάχη ποὺ ea σημαδὲψει ὁλόκληρη τὴν ἱστορία τοῦ
δυτικοῦ ἀνθρώπου. Ἡ Πανδώρα
μὲ τὸ κουτὶ ποὺ ἄνοιξε κι ἀπ’ ὂπου ξεχὺθηκε στὸν κόσμο τὸ
κακὸ Kai ἡ Εὕα μὲ τὸ μῆλο, αὐτὰ τὰ δύο δυτικὰ ἀρχέτυπα, καταδικάζονται γιὰ τὸν αἰσθησιασμὸ τους. Σ’ αὐτὸν ὀφείλεται ἡ
θὲση τῆς γυναίκας στὸν κόσμο
καί ἡ δικαιολογημὲνη τιμωρία
της γιὰ τὸ προπατορικὸ ἁμάρτημα ποὺ κάτω ἀπὸ τίς τραγικὲς
ωνὲπειὲς του μοχθεῑ ἀκὸμα τὸ
γένος τῶν ἀνθρώπων. Kai ἰδίως
τῶν γυναικῶν. Σ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ πολιτισμοῦ ή γυναῖκα
σηκώνει στοὺς ὤμους της τήν
τραγική μοίρα ποὺ σκιαγρὰφησε
στὸ ἓργο του ὁ Ἴψεν, τὴ μοίρα
πλασμάτων χωρὶς δικό τους πρόσωπο Kai βούληση. Μοναδική
ἐξαίρεση στάθηκε ἡ «μοιραία
γυναῖκα». Ἀς τὴ δοῦμε προσεχτικά, ὅπως σκιαγραφεῖται σ’τήν
ἱστορία, στὸ μύθο Kai στήν τὲχνη. Χρησιμοποιεῖ - Kai συχνὰ
ἐμπορεύεται - τὸ μὸνο πλεονε·
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κτημα ποὺ τῆς ὲπιτρεπουν νά
ἔχει, τὸ μόνο ποὺ δὲν ἐνοχλεῖ
τὸ ἰσχυρὸ φύλοῑ τὰ σωματικά
της προσόντα. Αὒτὰ εἶναι, ἄλλωστε, ἡ μοναδικὴ εὐκαιρία
ἀνόδου ποὺ διαθὲτουν ὅλες oi
καταπιεσμὲνες μειονὸτητες. Σ“
αὐτὰ ὀφείλουν τὴν ἄνοδὸ τους
οἱ μόνοι διακεκριμένοι νεγροι,
π, χ. Χάρη στὰ σωματικὰ ἢ φυσικά τους προσόντα μποροῦν
νὰ ἀνακαλύψουν τὴ μοναδική
ἓξοδο κινδύνου Kai νὰ μεταβληθοῠν σὲ σπουδαίους πυγμάχους,
τραγουδιστὲς ἣ ἠθοποιοὺς. Κι
αὐτὸ εἶναι ὅλο. Μὰ ἡ «μοιραία
γυναῖκα» μοιάζει νὰ εἶναι κάτι
περισσότερο ; τὸ ἀχαλίνωτο ἓνστικτο ποὺ δὲν ἀνέχεται τοὺς
περιορισμοὺς τοῦ πολιτισμοῦ
Kai τῆς κοινωνίας, ἡ ἐρωτική
κραυγή, τὸ κάλεσμα, ἡ φωνή
τῆς γῆς; Λούλου ἢ Ἰζόλδη,

δειλιάζει, τὸ λαβύρινθο τοῦ κόσμου τῶν συναισθημάτων. Ξερει πὼς τίποτα δὲν κρατάει
παντοτεινά, πὼς τὸ πάθος τῆς
ἰδιοκτησίας εἶναι μιὰ μάταιη
καὶ ὀδυνηρή χίμαιρα στίς ἀνθρώπινες σχὲσεις καί μαζί μὲ
τὸν «μοιραῖο ἄντρα» ἐπαναλαμβάνει σὲ κάθε ἐραστὴ ποὺ περηφανεύεται πὼς τῆς χάρισε «ἐπιτελους» τὸν ἓρωτα ἣ τήν ήδονή; <<”Οχι, επιτὲλους. Ἀκόμα
μιά φορά l» Ἠ «μοιραία γυναίκα» ἐξαντλεῖ ώς τήν τελευταία
γουλιὰ τὸ πάθος —-— τὸ ὅποιο πάΘος. Μέσα σ’ αὐτήν, αὐτὸ τὸ
φτωχό, δυσφημισμὲνο καταφύγιο
τῆς ἀνθρωπιᾶς, ἀνακαλύπτόυμε
τὴ μεγάλη ἰδιότητα ποὺ χάθηκε
ἀπὸ τὸν κόσμο μας; τὴ χωρὶς
ἠθικοὺς περιορισμοὺς δύναμη
τῆς ψυχῆς. Ὅπως συμβαίνει o"
ὁλόκληρο τὸ κινηματογραφικὸ
ἐργο τοῦ Στὲρνμπεργκ ή γυναῖκα εἶναι μὲσα στὴν κοινωνία i
ἡ προσωποποίηση μιᾶς καλοσύνης σὲ «φυσικὴ κατάσταση» jig"
Kai τῆς καταπιεσμὲνης ἀπὸ τὴν "
ἀνδροκρατία ἀθωότητας, άπεναντι σ’ ἓναν ἄντρα καταστροφικό Kai φορὲα ὅλων τῶν συμβάσεων τοῦ δικοῦ του πολιτισμοῦ.
“Av ἡ εἰκόνα ποὺ δίνει ὁ
Στὲρνμπεργκ-καί τόσοι ἄλ· “
,λοι στή δυτικὴ τέχνη —— ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικοτητα,
Ναστάσια Φιλίπποβνα ἣ ἡρωΐδα
ἂν ὁ ἅντρας εἶναι 'éva ὃν «τετοῦ Στὲρνμπεργκ, ξυπνάει μέσα
λείως ἀναξιοπρεπὲς» κι ἡ γυστοὺς λογικούς, ταχτοποιημὲναίκα ἕνας «διωκόμενος ἅγγενους-μὲσα στή γενικὴ ἀταλος», τότε ἡ ἐπανάσταση τῶν
ξία τοῦ σύμπαντος - ἀρσενικοὺς
γυναικῶν καταλήγει στή δημιτὴ βαθιὰ λαχτὰρα τῶν πλατιῶν
ουργία μιᾶς κοινωνίας ὅπου ἡ
ὁριζόντων, τῶν οὐρανῶν καί
γυναικεία κυριαρχία θά διαδετῶν ώκεανῶν, ποὺ ξυπνᾶνε μὲσα χτεῖ ἁπλῶς τὴν ἀντρική, ὅπου
στὸ γεμάτο σκουλήκια καὶ λάἡ οὐσιαστική ἀλλαγή θά ἐκφράσπες μυαλό τῶν ἐξημερωμὲνων
ζεται με τὴν ἀντιστροφή τῶν ,
σπιτίσιων παπιῶν οἰ ἐλεύθερες
ρόλων. ”Ομως, ἂν ὑπάρχει ἕνα, ·
ἀγριόπαπιες τοῦ Ἐξυπερύ. Τραβαθύτατο νόημα τῆς θηλυκόγική, συχνά, κι ἀνοιχτομάτα
τητας, ἕνα πρωταρχικό της γνώὕπαρξη, μακρινή ἀπόγονος τῆς
ρισμα, θὰ ἓλεγα πώς εἶναι αὐτὸ
Πανδώρας Kai τῆς Εὔας, δίνει
ἀκριβῶς ποὺ ἐκφράζει ὁ ἀρχαῖος
τὴν ἐντύπωση ὅτι ἔχει σπάσει
ὅρος «φιλότης». Αὐτὴ ή εὐαιτὰ δεσμὰ τῆς στενῆς άστικῆς
σθησία, ἡ διεύρυνση τῷν αἰσθή- ἰ
ἠθικῆς Kai τοῦ ἀστικοῦ φόβου.
σεων, ἡ δεκτικότητα, ἡ κατανόη- “ -'
Ξὲρει καλὰ τή σκληρότητα,
ση, ἡ συμπάθεια. Αὐτὴ ἡ α’ίσθηἐγ ί*
τὴν παροδικότητα Kai τὸν παση τῆς ἑνότητας μὲ τὸ σύμπαν Kai ~
ραλογισμὸ τῆς ζωῆς, ἓτσι ὅπως
τὴ ζωὴ ποὺ ὁνόμασε ὁ Φρόϋντ " ἶ
τὴν ἔχουν καταντήσει, Kai ἀν«ὠκεάνειο συναίσθημα». Ἱ-Ι κα- ,, : ἰ
τικρίζει κατάματα, χωρὶς νὰ
τάσταση ὅπου τὸ Ἐγώ ἀποτελεῖ ι
μιὰ τεράστια ἑνότητα ποὺ περι-γ
κλείει τὰ πάντα, ἀγκαλιάζει τὸ
σύμπαν σὲ μιὰ ἀδιάσπαστη ἑνόί
τητα μὲ τὸν ὲξωτερικὸ κόσμο,
πρὶν ἀκρωτηριαστεῖ γιὰ νὰ us;τατραπεῖ o" αὐτὸ τὸ ἐλάχιστο
ἀπομεινάρι ποὺ εἶναι τὸ ἐγὼ(
τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου. —‘
στόσο νομίζω πὼς θὰῆταν ἀνὸ
το νὰ περιορίσουμε αὐτὲς- τ
ἰδιότητες στὸ γυναικεῑο φύ
Ὑπῆρξαν Kai ὑπάρχων-π
ἄντρες μέσα στὴν ἱστορί ,
δυτικοῠ ἀνθρώπου ποὺ τίςχῑδί
Î “ θὲτουν στὸ ἓπακρο. Δημιουργ
καί μοναδικός ἀποδέκτης’«τ
δυτικοῦ πολιτισμοῦ δ’ μεσο
τρας ἀπὸ θύτηςκατάν
αὐτὸς στῂν ἐποχή μας Θὺμ
ἴδιων του τῶν ἑπιτευγμᾶῑξζύ
πατριαρχικὸς 4τιεολιίίιὸῚιὸςΐ
ὁδήγησε στή νεύρωσ ’ “
ἐχθρότητα ’καὶ ’στὸι ea
_ χουμε φτάσεῑ

Ἰμεῖο τὸ δυτικὸ πρότυπο τοῦ ἄντρα νὰ εἶναι ένα πλάσμα εὐνουχισμένο - κι αύτό ! — μὲ περιορισμένες δυνατότητες, ποὺ
· ἐνεργεῖ σάν καλοκουρδισμένη

μηχανή.
î
’O
o
Ἒτσι ή γυναικεία ἐπανασταση, πού ούσιαστικός της στόχος δεν εἶναι νά τὸν διαδεχθεῖ
στὸ παχνίδι τῆς δύναμης, πρέπει νά δημιουργήσει ένα καινούργιο σύστημα ἀξιῶν, ὅπου
καθοριστικὸς παράγοντας δὲν
θα εἶναι τὸ φύλο ἀλλὰ τό ἅτομο
Kai oi δυνατότητές του, ἓναν
κόσμο ποὺ θά σέβεται τὴ ζωὴ
καί τὴν ένότητά της Kai θά τιμάει τά στοιχεῖα τῆς φύσης ποὺ
ἐκπροσωπεῖ ὴ θηλυκότητα, τὸ
ένστικτο Kai τὰ συναισθήματα,
θά λυτρώσει τελικὰ Kai κεῖνον.
Ἀντρας καί γυναίκα θά συναντηθοῦν μεταμορφωμένοι o‘ έναν
κόσμο, ποὺ θά δίνει σ’ ὅλα τά
ἀνθρώπινα πλάσματα τὴ δυνατότητα ν’ ἀναπτύξουν ὅλες τους
rig ἱκανότητες Kai νὰ δημιουρ’ γήσουν τὴν ἀτομικότητά τους,
χωρὶς ἐξωτερικοὺς ἢ ἐσωτερικοὺς καταναγκασμούς. Ἔναν κόσμο ποὺ θά ἔχει ἀπορρίψει ὁλοκληρωτικά τὸν «ἐσωτερικὸ έγκόσμιο ἀσκητισμό», τὸν μηδενισμὸ ὅσων έπιμένουν νὰ μὴν
’ πιστεύουν, σ’ ὅ,τι ζεῖ Kai ὑπάρχει, ὅσων περιφρονοῢν ἣ ἀρ-’
νοῦνται τὴ γῆ, τὸν τεμαχισμὸ
τοῦ σύμπαντος σὲ δυνάμεις τοῦ
καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ ἀπὸ συστήI ματα σκέψης Kai θρησκεῖες
V πλούσιες σὲ ἠθικολογικά κηρύγματα, ἀἰσθήματα ένοχῆς Kai
ἀπειλὲς μελλοντικῶν μαρτυρίων,
ἢ ἀλλὰ φτωχὲς σὲ πλοῦτο τῆς
ψυχῆς Kai τῆς καρδιᾶς, σὲ ἀνο’ χὴ καὶ κατανόηση. Πρὶν ὅμως·
φτάσουμε σ’ αύτό τὸ σημεῖο ἡ
- γυναῖκα ἔχει νά διανύσει πολὺ
περισσότερο δρόμο ἀπὸ, τὸν
Ἴ, ἄντρα, Γιατὶ δὲν πρέπει νὰ
ξεχνᾱμε πὼς ἂν ἐκεῖνος ἔχει
ζ» νάῃ, δώσει καινούργια ζωὴ o"
ἕνα παραμορφωμένο πρόσωπο,
πορεία. τῆς γυναῖκας εἶναι
fj? 11161; ἀναζήτηση- προσώπου : ,τοῦ
ζ προσώπου ποὺ δὲν εἶχε ποτέ.
Tr 'E’AANAZHTHZH ΠΡΟΣΩΠΟΥ
j. _v ,Φαίνεταιπὼς στήν ἀρχὴ mes
“ πνεύματικοῦ ξυπνήματος- ὑπᾱρ-·
χει μἕνα ἴἀνα αῖο ξ
ύλλισμα

τῆς μαργαρίτας τῶν έτοιμων ἰδεῶν, ὅσο «μεγάλες», ὅσο «ἀνῶτερες» κι ἂν πιστεύουν oi ἀλλοι ὅτι εἶναι. Τὴν κάθε γυναίκα
τὴν περιμένει κι ἀπὸ μιά ἐπανάσταση. Ta φύλλα τῆς μαργαρίτας ποὺ θ’ ἀναγκαστεῖ νά ξεφυλλίσει λέγονται συνέπεια, Ka—
θῆκον, συνείδηση, θυσία. ‘Av
πρόκειται νά βρεῑ κανεὶς τὸν
ἑαυτό του, νά ἀνακαλύψει τὴ
βαθύτερη συνέπεια τοῦ εἶναι
του, ἡ ἀσυνέπεια ἀπέναντι στοὺς

ζωῆς. Γιά ἀνθρώπους ποὺ δέν
κατόρθωσαν Va εἶναι ὁ έαυτός
τους, oi ἄλλοι ἀποτελοῦν ζωτικὸ ἐφόδιο : μόνον ὅταν ἀντανακλῶνται μέσα τους μποροῦν ν’
ἀνακαλύψουν ὅτι ζοῦν. Μήπως,
ὡστόσο, αύτὴ ἡ εἰκόνα δὲν ἀφορᾶ τὴ σημερινή γυναίκα ποὺ
ἐλεύθερη διαμορφώνει τὴ ζωὴ
Kai τὴ μοῖρα της; Ἐπιφάνειακά, τὰ γεγονότα ea μποροῦσαν
Va μᾶς παραπλανήσουν Kai νά
ῖσχυριστοῦμε ὅτι ὴ κατάσταση
ἄλλους μοιάζει ἐλάχιστο τίμη- ’ ἄλλαξε. Τὰ πάντα γύρω· μας προμα. Ὄσο γιά τὸ καθῆκον, ἡ σ’ύγσπαθοῦν Va μᾶς γεμίσουν αἰσιοη
χρονη ψυχολογία ἀναλύει μὲ
δοξίαῑ ἡ μόδα, ἡ βιομηχανία
θαυμαστὴ ἀκρίβεια τήν «ἓντονη
καλλύντικῶν, ὅλα προσπαθοῦν
ἐχθρότητα κατὰ τοῦ ἐγώ», ἡ
νά μᾶς πείσουν ὅτι «σήμερα δὲν
ὁποία διαποτίζει τὴ ζωὴ τοῦ
ύπάρχουν ἅσχημες γυναῖκες»,
σύγχρονου ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ
ὅτι «ὅλες ἔχουν μιά προσωπικόΜεταρρύθμιση μέχρι σήμερα σε
τητα, κάτι πού rig κάνει νά ξεθρησκευτικὲς ἢ κοσμικὲς ὲκχωρίζουν». Γιά τὸ πρῶτο μποδηλώσεις. ‘H «συνείδηση» εἶναι
ρεῖ νά μὴν έχουν Kai ἄδικο. Ma
τὰ δεσμὰ ποὺ ἐπέβαλε ὁ ἴδιος ὁ
τὸ δεύτερο εἶναι ἀσφαλῶς ἐντεἄνθρωπος στὸν ἑαυτό του. Τὸ
λῶς ἄσχετο μὲ τὴν πραγματικόπερίτεχνο καμουφλάρισμα τῶν
τητα. Σήμερα ὅλες oi γυναῖκες
μοιάζουν μεταξύ τους σὰν πορκοινωνικῶν ἑξαναγκασμῶν Kai
ἀπαγορεύσεων, πού εἰσχώρητοκάλια Καλλιφόρνιας. Ἀφήσαν μέσα του Kai μὲ τὴ μορφὴ
νονται τυφλά στά προστάγματα
τῆς μόδας Kai τῆς βιομηχανίας
ἠθικῶν ἑπιταγῶν πού πιστεύει
τῶν καλλύντικῶν, ποὺ με rig
πὼς εἶναι δικές του κατευθύνουν
ἀνώνυμες έπιταγές τους περνοῦν
τὴ ζωὴ Kai rig πράξεις του. 'H
σύγχρονη γυναίκα λοιπόν πρέσάν ὁδοστρωτήρας πάνω ἀπό
ἑκατομμύρια γυναικῶν o‘ ὁλόπει νά εἶναι πολὺ προσεχτικὴ ὅκληρο τὸν κόσμο, έξαφανίζονταν έχει νά κὰνει μὲ τὴ «συνείδητας rig ἀτομικὲς διαφορὲς Kai
σή» της, Μέσα 0‘ αὐτὴν παραπαράγοντας ἑκατομμύρια ἀντίφυλᾶνε ἀμέτρητοι αἰῶνες σιωπῆς, καρτερίας Kai θυσιῶν, ποὺ
τυπα τοῦ ἶδιου προϊόντος.
τῆς ζητοῦσαν, χωρὶς νά τῆς ἐπιΣ’ αὐτὸν τὸν κόσμο με τὰ
τρέπουν νὰ σκεφτεῖ ἂν ἅξιζε
παραμορφωμένα πρόσωπα ἡ
νά θυσιαστεῖ, νά θυσιάζεταισυπραγματικὴ ἐπανάσταση τῶν γυνεχῶς. ‘H θυσία καί ἡ σιωπή
ναικῶν θά εἶναι μιὰ ἀναζήτηση
τῆς ἓγιναν δεύτερη φύση, κάτι
προσώπου ’γιὰ rig ἴδιες Kai évoσὰν τὸν ἑαυτό της. Καὶ ποιὸς
τητας μὲ τὸν κόσμο. Αὐτὴ ἡ
μπορεῖ εὔκολα νά ἐπαναστατήἑνότητα ἀποτελεῖ Kai τὸ κοινὸ
σει ἐνάντια στὸν ἑαυτό του ;
αἴτημα, τό βαθύτερο νόημα τῆς
σύγχρονης σκέψης Kai τῶν ἐκὌσο δύσκολο κι ἂν εἶναι
πρέπει νά ἀποβάλουμε τὴν τυδηλώσεων τῆς σημερινῆς ζωῆς;
ραννία τῆς καινούργιας «ἀόραΚίνημα τῶν γυναικῶν ἣ μόδα
της ἐξουσίας» : τῆς κοινῆς γνώγιούνισεξ, μουσική πὸπ ἢ ψυμης, τῆς ἐπιστήμης, τοῦ κοιχεδελικὴ τέχνη, κινηματογράνοῦ συμφέροντος καί τῆς κοιφος ἀντεργκράουντ ἢ πρωτονῆς λογικῆς, Χωρὶς τὴν ἄρνηση
ποριακὴ ποίηση, φιλοσοφία ἦ
κάθε ὑποβολῆς — εἴτε διαφήμιἐπιστήμη, ἡ λαχτάρα τῆς σύγ-

4 ση τὴ λένε εἴτε οῖκογενειακὸ

περιβάλλον-δὲν ὑπάρχει ἐλὲ
πίδα ἐλευθερίας. Ἀλλωστε ἡ
ὑποβολὴ τῆς διαφήμισης Kai
τῆς κοινῆς γνώμης ταυτίζεται
μ’ ἐκείνη τῆς οἰκογένειας Kai
τοῦ «στενοῦ περιβάλλοντος>>ῑ
καί ἡ μιά Kai ἡ ἄλλη ἀποβλέπουν στὴ δημιουργία μιᾶς παρασιτικῆς γυναικείας συνείδησης, στὴν ἐπιδίωξη ἐνὸς διακοσμητικοῢ ρόλου, στὴ μεταμόρφωση τῆς γυναίκας σέ προϊὸν
ποῦ’ πρέπει ν’ ἀρέσει γιὰ Va
ἔχει ζήτηση, κι αὐτὸ ἔχει ἀποφασιστικὴ βαρύτητα, ἀφοῠ ὅταν
’σταματήσει ἡ ζήτηση ἀρχ-ίζει τὰ
ἄγχος. Ἡ ζωὴ Kai oi σχέσεις
τῆς γυναίκας ἔχουν θεμελιωθεῖ
πάνω σὲ ἓμμεσα ἐμπορικὲς βάσεις. Ὁ γάμος δὲν εἶναι ἀναζήτησῃ συντρόφου, ἀλλὰ σχέση
ἐργοδότή-έργαζομένου, ἢ ἀπλῶς χρηματοδότη. Οἱ κοινωνικοὶ μηχανισμοί ἔχουν ἐπιβάλει στὸν γυναικεῖο ἐγκέφαλο
ma λειτουργία ποὺ προκαλεῖ
τὸν navach Kai μὸνο στὴ σκέψη

μιᾶς μοναχικῆς, ἀνεξάρτητης

εἶδος τῆς ζωῆς που θαυμάζουν
εἶναι λιτο, ἀνθρώπινο, ἐπικίνδυνο, χωρίς ἀνέσεις-καί «ἀνδρογυνικό». Δὲν πιστεύουμε ὅτι
oi ἄντρες χρειάζεται νά καθ-ηἴ
λώνονται μπροστά σὲ γραφεῖα
καί μηχανὲς γιά να ὰποδείξουν
ὅτι εἶναι ᾶντρες ἣ ὅτι τά κορίτσια πρέπει Va περιορίζουν τά
ἐνδιαφεροντά τους γιά νά ἀποδείξουν ὅτι εἶναι γυναῖκες», διακηρύσσουν. ’Ένας σύγχρονος
«προφήτης», ὁ Μάρσαλ Μάκ
Λιούαν, έγραψε τὸ 1967; «Εἶναι πολύ ἀμφίβολο ἂν στήν καινούργια ἐποχή πού ἔρχεται οἱ
αὐστηρά «ἀντρικὲς ἰκανότητες»
ea εἶναι τόσο χοήσιμες. Πραγματικά εἶναι δυνατὸν ὁ κόσμος
νά ἔχει ἐλάχιστη ἀνάγκη ἀπὸ
,τυποποιημένους ἄντρες Kai γυναῖκες... Ἡ ὅλη ύπόθεση τοῦ
σεξ μπορεῖ νά ξαναγίνει αὐτὸ
πού ἦταν στὴν πρωτόγονη κοινωνία; παιχνίδι. Πιὸ ἐλεύθερο
τώρα, ἀλλὰ λιγότερο σημαντικό. «Τὸ μέλλον θά ἀποδείξει
ἃν τὸ σεξ θ’ ἀποκτήσει τὴ σημασία ποὺ τοῦ ἀποδίνει ό Μάκ
Λιούαν ἣ ἂν ea κρατήσει τό
ρόλο πού όραματίστηκαν γι·
αὐτὸ ό Σικελιανός, ὁ Λῶρενς, ὁ
Ράῑχ Kai ἄλλοι στὸν αἰῶνα μας ;
ἂν θά πραγματοποιηθεῖ δηλαδὴ
μιὰ τεράστια στροφὴ Kai τό σὲξ
ἐλευθερωμένο ἀπὸ τά στενὰ πλαίσια τῆς-ἀναπαραγωγῆς, ea ἀποκτήσει μιά σημασία γενικότερη,
σὰν κοινή ἑκδήλωση σώματος
Kai νοῦ, σάν τέχνη πού θά ἐξασκεῖται με ἀπέραντο σεβασμό,
χωρὶς πουριτανικὲς ντροπὲς καί
με γνώση, γιά νά γίνει Kai πάλι
ὁ ὀμφάλιος λῶρος πού ea ἑνώνει τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸ σύμπαν,
μὲ τό μυστήριο τοῦ κόσμου Kai
μὲ τὴ λειτουργία τῆς ζωῆς.

“H συνάντηση Kai ἡ συμβίωση δύο ἢ περισσότερων ἀνθρώπων χάνει κάθε στοιχεῖο ὠφελιμισμοῢ Kai αὐταρχικότητας, ποὺ
χαρακτήριζε πάντα τήν πατριαρ- ,
χικὴ οἰκογενεια, Kai γίνεται ἡ
ἐλεύθερη περιπέτεια δυὸ πλασμάτων ποὺ προσπαθοῦν μὲ τὸν
κρονης ψυχῆς, φτάνοντας ὡς
σεβασμὸ Kai τὴν κατανόηση νὰ
τὰ βάθη τοῦ χρόνου, συνανγεφυρώσουν rig διαφορές τους.
τάει τὸν πανάρχαιο μύθο τοῦ
ἀντρόγυνου. Μετά τὴ λύτρωση
Παρὰ τὴν τελευταία μεγάλη
έφοδο τῆς πατριαρχικῆς κοιἀπὸ τὸ προπάτορικὸ ἁμάρτημα
οἱ ἄνθρωποι θὰ ξαναγυρίσουν
νωνίας γιὰ τὴ διατήρηση Kai
κατὰ τὸν μύθο —— χριστιανικὸ Kai
τὴν ἐνίσχυση τῆς σημασίας τοῦ
ἀρχαῖο έλληνικὸ - μὲ ἀνταναφύλου σάν καθοριστικοῦ παράκλάσεις σ’ ὅλες rig μυθολογίες
γοντα τῆς ἀνθρώπινης συμπερι-στήν ἀρχικὴ τους φύση Kai
φορᾶς, ποὺ ένσαρκώθηκε σὲ
τά φύλα ea ξαναενωθοῦν. Ὁ
μορφὲς «προκατασκευασμένες»
σὰν τὴν Μπριζὶτ Μπαρντὸ ἣ
ἀντρόγυνος δὲν εἶναι μόνο τὸ
ἀρχέτυπο τῆς συνένωσης τοῦ
τὸν Τζαίημς Μπόντ -πρότυπα
ἀρσενικοῦ Kai τοῦ θηλυκοῦ στοικενῆς θηλυκότητας καί «6188χείου, ἀλλὰ ἐμφανίζεται Kai σὲ
ρένιου» ἀντρισμοῠ, ἀντίστοιχα
διάφορους μεταφυσικούς στο-ἡ γενιά μας γνώρισε τὸν
χασμούς σάν τὸ ση μεῖο συνδιαλ- ’ θρίαμβο «ἀντρόγυνων» εἰδώλων,
λαγῆς ὅλων τῶν ἀντιθέσεων. Ἡ
ποὺ συγκεντρώνουν ἁπλότητα,
σύγχρονη κοινωνιολογικὴ ἓρευπνευματικὴ διαύγεια καί τὴν
να δικαιώνει τὸ αἴτημα τῆς ἑπιεὐρύτητα ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει νά
στροφῆς στὸν χαμένο παράδειἀγνοοῦν τοὺς περιορισμοὺς Kai
σο, στὴν ἁρμονία Kai τὴν ἑνόνὰ καλλιεργοῦν τὰ στοιχεῖα ποὺ
τητα τοῦ ἀρχαίου μύθου. Οἱ
ταιριάζουν στὴν προσωπικότητα
μελέτες καὶ οἱ ’έρευνες ἀποκαλύKai rig ἀνάγκες τους. Ὁ κινηπτουν ὅτι : «Οἱ νεαροὶ διανοούματογοάφος καὶ ἡ σύγχρονη
μενοι μεταφέρουν τὸ πρότυπο- λογοτεχνία - εύαίσθητοι δὲτῆς μικτῆς φοιτήσεως τοῦ σχο- κτες τῶν κοινωνικῶν μεταβολῶν
-ἀποτύπωσαν στά ἀντιπροσώλείου στὴν ἓγγαμη ζωή, στὴν
πευτικότερα σύγχρονα ἔργα τὰ
οἱκογὲνεια, στὴν ἐργασία. Τὸ
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χαρακτηριστικὰ αὐτῶν τῶν αντρὸγυνων εἰδώλων, ποὺ πολὺ
συγγενεὺουν μὲ τοὺς στοχους
τοῦ γυναικείου κινήματος καί
ποὺ ἡ στάση τους ἀποτελεῖ τὴν
καλὺτερη ἑνσὰοκωση τῆς συγχρονης σκέψης. Ἀνάμεσά τους
βρίσκουμε ἄντρες εὐαίσθητους,
ἀβὲβαιους καί ἀδύναμους, γι)ναῖκες χωρὶς καμπὺλες καὶ ἓν·
τονο παρασιτισμο, πλάσματα ποὺ
ἁψηφοῦν τὰ πάντα για νὰ ἁναζητήσουν τὸν πραγματικό τους
ἑαυτό. Τή δουλειά, ἰδίως τή
μηχανικὴ — αὐτὸ τὸ θεμελιο τοῦ
δυτικοῦ πολιτισμοῦ - τήν ἀντιμετωπίζουν μὲ ἀπέχθεια ἢ δυσπιστία στήν καλὺτερη περίπτωση. Ἐπιμὲνουν νὰ διατηρήσουν
μὲ mes θυσία τὴν πολυτέλεια
τοῦ ἐλεύθεροι) χρόνου, μισοῦν
τὴν «ᾶνεση», τὴ «σιγουοιά»,
τὸν θεὸ τους τὸν ποοβάλλουν
στὸ μέλλον Kl ὂχι στὸ παρελθὸν,
τὸ «κακό» τὸ βλέπουν σὲ μιὰ
οὐσιαστική συνενωση μὲ τὸ
«καλό», ἡ ἐρωτικὴ πράξῃ εἶναι
γι’ αὐτοὺς μιὰ γνωστική περιπὲ·
τεια, μιὰ ἐπικοινωνία, καίστά
μάτια τους ὁ ἓρωτας ξεφεὺγει
ἀπὸ τὰ στενὰ πλαίσια τῆς ὠφελιμιστικῆς ἠθικῆς, για νὰ διαπλάσει τή στὰση τους ἀπέναντι
στή ζωή, “H «ἐρωτική ματιὰ»
χαρακτηρίζει τὴ σχὲση τους μὲ
τή φύση, μὲ τὸν κόσμο, μὲ τίς
ἰδὲες, μὲ τὸ ἷδιο τους τὸσῶμακαί
μὲ τοὺς ᾶλλους-σ” ὄποιο φύλο Kl ἂν ἀνήκοον. Πολὺ συχνά
στίς σύγχρονες ταινίες ἢ τὰ
πρωτοποριακὰ μυθιστορήματα ἡ
φιλία ἀνάμεσα c” ἀνθρώπους τοῦ
ἷδιου φύλου, μὲ τὴν τρυφερότητα
καί τὴν ἓνταση ποὺ τὴ χαρακτηρίζουν, ἔχει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ γόνιμοι) ἔρωτα, χωρὶς
αὐτὸ νὰ προκαλεῖ ἠθικὲς κρίσεις ἢ συμπλὲγματα στοὺς ἐκπροσώπους τῆς σύγχρσνης εὐαισθησίας ποὺ δὲν ἓνδιαφέρονται νὰ τὴν ἀξιολογήσουν ἐν·
-νοιολογικά, ἀλλὰ νὰ τή ζήσουν
καί νὰ διδαχθοῢν ἀπ’ αὐτὴν.
Ὀλα αὐτὰ σὲ μερικοὺς θὰ φανοῦν ἴσως σὰν προϊόντα διεστραμμένης, φαντασίας καί α’
ἄλλους σὰν ὑποσχέσεις πραγματικῆς ἐλευθερίας, Ἔτσι ἢ
ἁλλοιῶς πάντως δὲν παὺουν νά
εἶναι προσπὰθειες γιὰ τὴν πλήρωση τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἀνθρὼπου, Ἡ γυναίκα- σύμβολα τῆς
φύσης καί τῆς δημιουργίαςsa εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σύμβολα
αὐτῆς τῆς ἐξὲγερσης, συντροφευμὲνη ἀπὸ τὸν ἐλευθερωμὲνο
ἀπὸ τὶς συμβάσεις του ἄντρα,
Μαρία Παξινοῦ
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’Ἰιργα καὶ ἡμέρες τοῦ χουντικοῦ
ΙΙρύτανη Λοΐζοι·. ἸἸ Magi Σόρογκα. πού ἥτανε μιὰ ἀπὸ τὶς θαρραλέες παρουσία στὴν ἀντίσταση
τοῦ εἰκαστικοῦ χώραν (εἶναι γνωστὴ ἡ τύχη πού εἶχε ἡ ἔκθεσή της
στὴι· Γκαλλερὶ Χίλτον) ὅπου ἡ ἀμερικαιιοκατευθυνόμειή ὸιεύθνινση τοῦ
Ξενοὸοχείοιν, ἀφοῦ ἅφησε mi λεν
νονργήσει γιὰ τρεῖς μέρες ἕνας χῶρος διαμορφωμένος σὲ κελλὶ φυλακῆς, ἔβαλε λοιικέτο τὴν τέταρτη).
παραπέμφθηκε στὸ ’Ῡπηρεσιακὸ
,Σιψβούλιυ τοῦ EMU γιά mi ἀπολογηθέῐΑ "Ola μποροῦσαν mi περάσοιϊ ἀπὸ τὸ {ma/là τῶν σιινεπῶν
ἑθνοσωτήρων, ἀκόμη καὶ mi καλοῦν
ἔναι’ καλλιτέχνηνά δώσει λόγο για
τὸ ἔργα του, Δὲιι εἶναι, ἄλλωστε, ἡ
,ιιοναὸικὴ περίπτωση διωγμένηῑ
τέχνης. rH παραμικρὴ παρεκτροπὴ
πού ἕπεφτε στὴν ἀντίληψη τῶν «εἰ»
δημόνων», κυνηγιότανε μὲ μανία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
66ΔΩΔΩΝ H”
A’ KATAZTHMA: ΑΣΚΛΗ ΠΙΟΥ 3. ΑΘΗΝΑ
Β’ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ; ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 17, ΑΘΗΝΑ

t

Τώρα στῆς γιορτες,κὺντε στοὺς ἄλλους
ἕνα δῶρα γιὰ và 06¢: θυμοῦνται. Χαρίστε
τους 6ι6λία.
Στὰ θιῧλιοηωλεῖα «Δωδώνη» δὰ 6ρῆτε
τὸ κατάλληλα διθλὶο γι· αὐτοὺς τιοὺ θέλετε ι
να εὑχαριστήσετε. Ἰδιαὶτερα γιὰ τὰ Παιδια.
στήσαμε μιὰ ὃμορφη γωνιά noù δα oäc 60n—
ὃήσει vù διαλέξετε μ’ ὅλη σας τὴν ὅνεση.
Kai μὴν Εεχνᾱτε τὸν ἑαυτὸ σας.
Εἰδικὰ τμήματα φιλοσοφίας. λογοτεχνίαε,
Ιστορίας κλη. oâc διευκολὺνουν στήν èm—
λογή σας.

«ᾗβεᾶ βω as?

Υ”Ομ,ως ἡ εὐθύνη τῆς πνευματικῆς
ἡγεσίας εἶναι τεράστια] ὅταν σὲ
καιροὺς χαλεπούς, ὄχι μόνο ὁὲν
βρίσκουν τὸ θάρρος mi ὑπερασπίσουν τὴν ἐλευθερία τῆς τέχνης, τὴ
στιγμὴ πού κι ὁ τελευταῖος πολίτης βάζει σὲ κίνδυνο τὴν ἀσφάλειά
του, ἀλλὰ δέχονται mi γίνουν φερέφωνα μιᾶς στυγνῆς ὀλιγαρχίας καὶ
mi ὕπογράφουν κείμενα φαιδρὰ καὶ
στὴ ὃιατύπωση καὶ στὸ περιεχόμενο.

ΑΠΛΗ ΣΥΝΩΝῩΜῙΑ
Καφεπαντοπωλεῖον τὸ (ΚΈθνος». Γεώργιος Παπαὸόπουλος ,Ι
Δὲν πρόκειται γιὰ ἀπόφθεγμα
τοῦ πρώην δικτάτορα, ἀλλὰ γιὰ
πινακίδα πού ὑπάρχει ἀκόμα, I0
χιλιόμετρα ἔξω ἀπὸ τὸ χωριὸ τῶν
Σερρῶν Κιουπκιόι, ὅπου γεννή-
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Κυκλοφορεί
ΠΡΟΔΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΚΑΤΑΙΙΙΕΖΟΜΒΝΑ EON”. ΚΑΙ ΛΑΟΙ, ΕΝΩΘΕΙΫΒ

Φυσικά, ἡ πινακίδα δὲν ἀνήκει
στὴν κατηγορία τῶν ((πουλιῶν))
γιὰ mi ὑποχρεωθεῐ ὁ συνώνυμος

τοῦ δικτάτορα καφεπώλης mi ,

τὴν ἀποκαθηλώσει στὰ πλαίσια
τῆς ἀποχουντοποίησης, ,.

Μιὰ

ΤΙ
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
ΜΕ

ἀπο m ιοκοατ ικὴ
σύμβαση

If".

., η ...ωε-νη wages“ ’λι-ζ- μ’

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ;

ποὺ σή μερα
Θὰ πληρώσει
ὁἙλληνικὸς
Λαός.

(Ηλικίας μόλις 18 ἑτῶν σήμερα,ἡ Ὀλυμπιακὴ Ἀεροπορία
γνώρισε μιὰ ἁλματώὸη ἄνοόο στὴ ὃεκαετία 1960 - 70. ῗΗταν ἡ ἐποχή
που σὲ ὃιεθνῆ κλίμακα οἱ ἀεροπορικὲς ἑταιρίες κατακτοῦσαν τὴν
πρωτοπορία orig μεταφορὲς καὶ κυρίως στὴ ὃιακίνηση ἐπιβατῶν.
Παράλληλα, τὸ σχετικὰ χαμηλὸ κόστος καυσίμων σὲ συνδυασμό μὲ
τὴν προχωρημένη τέχνολογικὴ πρόοὸο ἐπέτρεπε τὴ δημιουργία
σημαντικῶν περιθωρίων κερδῶν.
Τοῦ Θ. Κ.
Στὴν περίπτωση τῆς Ὀλυμπιακῆς, ἡ
εὐνοϊκή της μεταχείριση ἀπ’ τὸ Ἑλληνικὸ
δημόσιο καὶ οἱ συγκριτικὰ χαμηλὲς ἀμοιβὲς
τοῦ προσωπικοῦ της, τὴν ἕθεταν σὲ ἰδιαίτερα
προνομιοῦχα θέση ἀπέναντι στοὺς ξένους
ἀνταγωνιστές της. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν
κρατικῶν προνομίων καὶ διευκολύνσεων
((κατακτήθηκαν» ἀπὸ τὸν Ὠνάση ἐπὶ Ἀποστατῶν καὶ κυρίως ἐπὶ χούντας «τῆς ἀδιάφθορης». Ἀνάμεσα σ’ αὐτὰ εἶναι καὶ τὰ
παρακάτω z
-Μονοπωλιακὴ ἐκμετάλλευση ἐσωτερι“(D—V— Ηῖήέμήῗνάπαλλαγὴ ἀπὸ τέλη προσγείωσης.

— Καταβολὴ κρατικῆς ἀποζημίωσης στὴν
Ὀλυμπιακὴ γιὰ κάθε πτὴση τσάρτερ ποὺ
γίνεται σὲ γραμμὴ ((στρωμένη» ἀπ’ αὐτήν,
-Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ δασμούς, φόρους, τέλη,
ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα ποσὸ Ο,5 % «ἐπὶ τῶν πάσης
φύσεως» ἀκαθαρίστων ἐσόδων της, ἀντὶ
παντὸς ἄλλου φόρου.
- Διαφόρων μορφῶν ἐπιδοτήσεις ποὺ ὅπως
ὑπολογίζεται ἀνέρχονται σὲ 1 δισεκ. δρχ. τὸ
χρόνο. Τὸ ποσὸ αὐτὸ ἀντιπροσωπεύει κατὰ
προσέγγιση 20 % τοῦ ἐτήσιοι) τζίρου τῆς
ἑταιρίας (μέσος ὅρος 1972 - 73).
-Ἐκτεταμένη κρατί-κὴ δανειοδότηση. Ἐπιχορήγηση ἀπ’ τὸ δημόσιο ζημιῶν ποὺ ὑπερβαίνουν τὰ 420 ἑκατ. τὸ χρόνο.
χ-Κρατικὴ ἀποζημίωση γιὰ ζημιὲς καί
διαφυγόντα κέρδη λόγω ἀπεργιῶν τοῦ προ. σωπικοῦ.
-Ἰδιαίτερα εὐνοϊκὲς συναλλαγματικὲς καὶ
νομισματικὲς διευκολύνσεις. ’
_ — Δικαίωμα συμμετοχῆς τῆς Ὀλυμπιακῆς
σὲ τουριστικὲς ἐπιχειρήσεις «πάσης φύσεως»
ιχ ὑπὸι καθεστὼς σκανδαλωδῶν φορολογικῶν
, ἀπαλλαγῶν. ,
-— Δυνατότητα ὑποχρεωτικῶν ἀπαλλοτριῶσεων στὴν περιοχὴ Ἀθήνας- Πειραιᾶ.
ΕΠΙΚΕΡΔΗΣ ΑΣΑΦΕΙΖΑ
,ly'Iépa‘ ἀπὸ τὰ παραπάνω οἱ τελευταῖες
ἀλλεπάλληλες ἀναθεωρήσεις τῆς σύμβασης
ἔχουνδημιουργήσει ἕνα ἰδιαίτερα πολύπλοκο

συμβατικὸ πλαίσιο ποὺ ἐπιδέχεται διάφορη
ἑρμηνεία, Σὰν ἀποτέλεσμα μιᾶς τέτοιας νομικιστικῆς ἀσάφειας εἶναι ἡ αὕξηση τῶν ἁρμοδιοτήτων -σὲ περίπτωση διαφωνίας τῶν
συμβαλλομένων -τοῦ ὁριζόμενου ἀπ’ τὴ
σύμβαση διαιτητικοῢ δικαστηρίου. Σύμφωνα
δὲ μὲ τὸ ἀρχικὸ συμβόλαιο, ἁρμόδιο ὅργανο
γι’ αὐτὸ τὸν σκοπὸ ἧταν ὁ ’Άρειος Πάγος.
Μὲ τὴ μετέπειτα ἀναθεώρησή του ὁ καθορισμὸς τοῦ διαιτητοῦ ἐπαφίεται στὴν ἁρμοδιότητα τοῦ προέδρου τῆς Διεθνοῦς Τράπεζας,
δηλ. τοῦ πρώην ὑπουργ οῦ ἅμυνας τῶν Η.Π.Α.
Μακναμάρα.
Χαρακτηριστικὸ ἀκόμη τῆς νομικιστικῆς
κάλυψης τοῦ Ὠνάση εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι
τὰ περισσότερα ἀεροπλάνα τῆς Ὀλυμπιακῆς
εἶναι νοικιασμένα ἀπὸ Παναμαϊκὴ ἑταιρία
ποὺ φυσικὰ ἀνήκει στὸ ἴδιο πρόσωπο. Ἐπίσης προβληματικὴ εἶναι καὶ ἡ ’ἀπόσβεση τῆς
ἀξίας τῶν ἀεροσκαφῶν. Κι αὐτὸ ἂν ὑποτεθεῖ ὅτι τὸ Δημόσιο τελικὰ ἀναγκαστεῖ νὰ
καταβάλει* σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους λύσης
τῆς σύμβασης-τὴν ἀξία τους, μειωμένη
κατὰ 10 % τὸν χρόνο.
Σύμφωνα, ὅμως, μὲ μιὰ ἐκτίμηση ποὺ
ἕγινε τὸ 1972, ἠ τιμὴ ἀπόσβεσης δὲν εἶναι ἡ
πραγματικὴ ἀξία τῶν ἀεροσκαφῶν, ἀλλὰ τὸ
ὕψος τῆς ἐγγύησής τους ἀπὸ τὴ Φὲρστ Νάσιοναλ Σίτυ Μπάνκ, ποὺ εἶναι δωδεκαπλάσια τῆς πραγματικῆς. Ἀκόμη, σύμφωνα μὲ
τὰ τιμολόγια ἀγορᾶς τῶν περισσοτέρων
Μπόϊνγκ, ἡ τιμή τους παρουσιάζεται σαφῶς
ἐξογκωμένη. Σὰν παράδειγμα ἀναφέρουμε τὸ
Μπόϊνγτι 747, ποὺ ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὰ
ἐπίσημα τιμολόγια τῆς Ὀλυμπιακῆς κόστισε
47 ἑκ. δολάρια, στὴν πραγματικότητα δὲν
ξεπερνᾶ τὰ 28—30 ἑκ. περίπου. Θὰ μποροῦσε δηλ. νὰ ὑποτεθεῖ πὼς γίνεται ὲξαγωγὴ συναλλάγματος ποὺ δὲν δικαιολογεῖται ἀπ’ τὴν ἰσχύουσα or}; διεθνῆ ἀγορὰ τιμὴ
τῶν ἀεροσκαφῶν αὐτῶν. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ
μὲ τὴν περίπτωση τῆς πληρωμῆς στὸ ἐξωτερικὸ ἀνεξέλεγκτων κονδυλίων ἐξόδων (κυρίως διαφημίσεων). Ἔδῶ ἃς σημειωθεῖ ὅτι
ὁ Ὠνάσης δὲν ἔχει εἰσαγάγει ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ συνάλλαγμα πέραν τῶν ἱδρυτικῶν κε-

φαλαίων, που ἀνέρχονται σὲ 45 ἑκ, δολάρια. Κατὰ συνέπεια ἡ κεφαλαιακὴ ἑπέκταση
τῆς Ὀλυμπιακῆς προέρχεται ἀπὸ ἐσωτερικὸ
δανεισμὸ καὶ κεφαλαιοποίηση κερδῶν ποὺ μὲ
τὴν ἀγορὰ ἀεροσκαφῶν ἐπενδύεται κατὰ μεγάλο ποσοστὸ στὸ ἐξωτερικό. Τέλος, ὅπως
προκύπτει ἀπὸ ἔγγραφο τῆς ’Υπηρεσίας
Πολιτικῆς Ἀεροπορίας, τὰ περισσότερα ἀεροπλάνα τοῦ Ὠνάση εἶναι ὑποθηκευμένα
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ε.Τ.Β.Α. καὶ σὲ διάφορες
Τράπεζες τοῦ ἐξωτερικοῦ, στὸ Λονδίνο, Τόκιο καὶ Σὰν Φραντσίσκο.

ΤΑ «ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ» ΤΟΥ
ΜΙΟΥΡΓΗΤΟΥ»

((ΑΥΤΟΔΗ —

Σὲ γενικὲς γραμμὲς εἶναι τόσα τὰ πλεονεκτήματα τῆς Ὀλυμπιακῆς ποὺ ἀπορρέουν
ἀπὸ τὴ σύμβαοή της ’μὲ τὸ κράτος, πού στὴν
πραγματικότητα ἐξομοιώνεται μὲ Δημόσιοι
ἐπιχείρηση. Μιὰ Δημόσια ἐπιχείρησιν] μὲ
αὐξημένα δικαιώματα καὶ μειωμένες ὑποχρεώσεις. Καὶ ἂν ληφθεῖ ὑπ’ ὅψη τὸ γεγονὸς
ὅτι 55 φορὲς ἀναφέρεται or}; σύμβαση ἡ λέξη
«δικαιοῦται» γιὰ τὴν Ὀλυμπιακὴ καὶ ἐννέα
μόνο φορὲς γιὰ τὸ Ἐλληνικὸ Δημόσιο.
Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ ὅτι ὁ «αὐτοδημιούργητος» Ὠνάσης ((κατέκτησε» ὅλα τὰ
παραπάνω τουλάχιστο τὸ μεγαλύτερο
μέρος τους) στὴ σκοτεινὴ περίοδο ἀνώμαλων
πολιτικῶν καταστάσεων, ’Όπως ἔχει λεχθεῖ
ἡ πρώτη κρούση γιὰ προνομιακὴ μεταχείριση '
ἕγινε πρὸς τὴν κυβέρνηση τῆς *Ἐνωσης Κέντρου στὶς ἀρχὲς τοῦ καλοκαιριοῦ τοῦ 1965.
Λέγεται ὅτιτὴν ἴδια ἐποχὴ προσέφερε προσωπικὰ στὸ Γ. Παπανδρέου μεγάλο χρηματικὰ
ποσὸ γιὰ ἐνίσχυση τοῦ κόμματός του. ‘O
τελευταῖος ἀπέκρουσε καὶ τὶς δυὸ ((παράλληλες
προσφορές», συνοδεύοντας τὴν προσωπικὴ
ἀρνητική του ἀπάντηση μὲ τὴν κατάλληλη
φρασεολογία.
Λίγο ἀργότερα ἡ σύμβαση ἀναθεωρήθηκε
ἶζῖῗὲἓῖἒσῗοῗρέἕζῧίαᾶ”ζέοτξῗ”τῗῗέῖῖἶῖτῗ”
ποίησή της — ἀνάμεσα στ’ ἄλλα - τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο ἀναλάμβανε νὰ πληρώνει σίὴν
Ὀλυμπιακὴ τὶς ζημιὲς καὶ τὰ διαφυγόντα
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κέρδη σὲ περίπτωση ἀπεργίας τοῦ προσωπικοῦ. Φυσικά, στὴ συνέχεια, τὸ χουντικὸ κλίμα

- ἧταν ἀκόμη πιὸ εὐνοϊκὸ γιά τὴν ὑπερτροφία
τῆς λεόντιας σύμβασης τοῦ Ὠνάση.
Κατὰ τὴν ἴδια περίοδο, παρ’ ὅλα τὰ αυξαὲ
νόμενα κέρδη τῆς Ὀλυμπιακῆς, οἱ μισθοὶ τοῦ
μεγαλύτερου μέρους τοῦ προσωπικοῦ (ἐκτὸς
_ τῶν πιλότων καὶ μηχανικῶν) παρέμειναν
καθηλωμένοι. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλες ἀεροπορικὲς ἑταιρίες ποὺ διατηροῦν προσωπικὸ στὴν“Ελλάδα (καμιά σύγκριση δὲν γίνεται μὲ
ἀντίστοιχους μισθοὺς στὸ ἐξωτερικό), ὑστεροῦσαν κατὰ 15 - 30 %. Τὸ ἐργασιακὸ περιβάλλον ἧταν ἰδιαίτερα πρόσφορο γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς ἀδιαλλαξίας τοῦ Ὠνάση ἀπέναντι
στὶς διεκδικήσεις τῶν ἐργαζομένων. Τόσο ἡ
χουντικὴ ἀστυνόμευση τοῦ συνδικαλιστικοῦ
κινήματος, ὅσο καὶ ἡ ἐσωτερική του ἀδυναμία,
συνέτειναν στὴν καθήλωση τῶν μισθῶν, καὶ
γενικότερα στὴν ὑπονόμευση ἄλλων ἐργατικῶν διεκδικήσεων, ὅπως λ.χ. τὴν καθιέρωση
κανονισμοῦ, ἐργασίας. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν
περίπτωση τῶν πιλότων καὶ τῶν μηχανικῶν
ἀεροσκαφῶν, τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τοῦ
προσωπικοῦ- χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀνομοιογενῆ
προέλευση καὶ σχετικὴ ἔλλειψη εἰδικῶν - τε- .
χνικῶν γνώσεων. Τὸ εἶδος τῆς παρεχομένης
ἐργασίας (γραφική, παροχὴ ὑπηρεσιῶν) εἶναι
τέτοιο πού, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀνυπαρξία
συνδικαλιστικῆς προστασίας, ἐπιδέχεται
δυνατότητα διαρκοῦς ἀντικατάστασης τοῦ
προσωπικοῦ. ’Όπως ἔχει λεχθεῖ, ὁ Ὠνάσης
ἀκούστηκε νὰ ὑποστηρίζει πώς : «ἂν χρειαστεῖ, θὰ προβῶ σὲ μαζικὲς ἀπολύσεις, μιὰ

καὶ μπορῶ νὰ βγῶ στὴν “Ομόνοια καὶ νὰ
προσλάβω ὅποιον θέλω στὴ θέση τους».
Ἐπίσης, ἠ παροχὴ ἑνὸς σημαντικοῦ μὴ χρηματικοῦ κίνητρου, τοῦ δωρεὰν ἀεροπορικοῦ
εἰσιτηρίου, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ ὑψηλὸ ποσοστὸ γυναικῶν ἐργαζομένων, συνέτεινε στὴν
ἀθρόα προσφορά ἐργασίας ποὺ εἶχε προσωρινὸ
χαρακτήρα. Τὴν ἴδια ἐπίδραση εἶχε καὶ ἡ
ἕλλειψη κανονισμοῦ ἐργασίας, ἡ ἀνυπαρξία
ὀργανικῶν θέσεων καὶ ἡ καλλιέργεια κλίματος εὐνοιοκρατίας πρὸς ὁρισμένα ἄτομα ἀμφίβολης ἀξίας ποὺ μὲ διάφορα «μέσα» κατόρθωσαν νά ἀνέβουν τὴν κλίμακα τῆς ἱεραρχίας.
Σάν συνέπεια ὅλων τῶν παραπάνω ἧταν ἠ
»ὑπομόνευση τῆς ἐργασιακῆς συνείδησης τῆς

*ιὴν ἐποχὴ ποὺ τὸ κόστος των καυσ μων υπερτκ
τετραπλασιάστηκε, ἡ ἑταιρία ἀντιμετωπίζει
περίοδο ἰσχνῶν ἀγελάδων. Εἶναι φανερὴ ἡ
πρόθεση τοῦ Ὠνάση νὰ ἀπαλλαγεῒ ἀπὸ τὸ VI
ἅμεσο ἐνδεχόμενο ζημιῶν, ἐνῶ μέχρι πρό ’ ”
τινος διεκδικοῦσε στὸ ἀκέραιο τὰ δικαιώκ
ματά του στά κέρδη τῆς ἑπιχείρησης. Σάν
μέσο γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ παραπάνω σκοποῦ
εἶναι ἡ ἕντεχνη δημιουργία ἀναταραχῶν στὶς
σχέσεις του μὲ τοὺς ἐργαζομένους. Κι αὐτὸ μὲ
ἀπώτερο σκοπὸ τὸν ἐκβιασμὸ τῆς κυβέρνησης,
πού βρίσκεται σὲ μειονεκτικὴ θέση ἀπὸ τὴν
πλεονεκτικὴ γιὰ τὸν Ὠνάση σύμβαση, ’Άλλωστε, αὐτὸ ἀποδεικνύεται’ καὶ ἀπὸ τὸ σχετικὰ
ἀσήμαντα κόστος τῶν 28 ἑκ. δρχ. πού θά κέρδιζε
ἐργατικῆς βάσης, πράγμα ποὺ ἐκμεταλλεύἠ ἑταιρία μὲ τὸ νὰ θέσει τὸ προσωπικὸ σὲ
θηκε ἡ χουντικὴ καταπίεση πρὸς ὄφελος τῆς περιοδικὴ διαθεσιμότητα. Πολὺ περισσότερο,
έργοδοσίας. ,
μάλιστα, ὅταν ἡ Ὀλυμπιακὴ ἀπέρριψε τὴν
Ἀντίθετα, στὴν περίπτωση τῶν πιλότων
ἀπὸ μέρους τοῦ κράτους ἀνάληψη πληρωμῆς
καὶ τῶν μηχανικῶν ἀεροσκαφῶν, ὑφίσταται
τοῦ ποσοῦ αὐτοῦ.
ἑσωτερικὴ ἐργασιακὴ συνοχὴ ποὺ ἀπορρέει
· Γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τῆς
ἀπὸ τὴν ἐξειδικευμένη φύση τῆς δουλειᾶς τους Ὀλυμπιακῆς, ἐπιστρατεύονται σήμερα κι
καὶ τὴ στενότητα προσφορᾶς ἐργασίας στὶς
ἀπ’ τὶς δυὸ μεριὲς νομικοσύμβουλοι γιὰ νὰ
εἷδικότητες αὐτές. Παρ’ ὅλες τὶς προσπάθειες
παράσχουν τὶς ύπηρεσίες τους στὶς διαπραγμαἀστυνόμευσης τῶν σωματείων τους ἡ διατεύσεις καὶ στὴν πιθανὴ δικαστικὴ πάλη ποὺ
πραγματευτική τους ἱκανότητα παρέμεινε
- θά ἀκολουθήσει. Οἱ νομικοὶ τύποι, ὅπως φαίἰσχυρὴ ἀπέναντι στὴν ἑργοδοσία. ’Έτσι ἐξηνεται, προέχουν τῆς οὐσίας. Οἱ χουντικὲς
γοῦνται καὶ οἱ τεράστιες μισθολογικὲς διαφοἀποικιοκρατικὲς συμβάσειςἀντιμετωπίζονται
ρὲς μεταξύ τῶν τελευταίων αὐτῶν καὶ τοῦ
σὰν νόμιμη πηγὴ δικαίου. Εἶναι ἡ γνωστὴ
ὑπόλοιπου προσωπικοῦ.
παλιά ἱστορία τῆς διάστασης τοῦ φυσικοῦ ·
’Όπως ἔχει γίνει ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὶς πρόσφαἀπ’ τὸ θετὸ δίκαιο. ’
τες ἐξελίξεις, ἡ οὐσία τῆς τωρινῆςάναταραχῆς
στὴν Ὀλυμπιακὴ δὲν ἀπορρέει ἀπὸ τὶς διαφορὲς μεταξὺ ἒργοδοσίας. ’καὶ ἐργασίας.Ἀπὸ
Θ. Κ.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙΣΤοΛΕΣ ἥ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. Π. K;
Στὸ ὑπ’ ἀριθμὸν 7 τεῦχος τοῦ
ANTI (30 — 11 — 74, a. 19 - 21)
δημοσιεύτηκε ἕνα ἄρθρο μὲ τίτλο
«Ποῦ πηγαίνει ἡ δημοκρατία»
καὶ ὑπότιτλο ((Συμπεράσματα
ἀπὸ μιά συζήτηση». ,Ὑπογράφεται μὲ τ’ ἀρχικὰ Π. K.
Στά δυὸ προηγούμενα τεύχη
του τὸ ANTI (No 5 καὶ 6)
ἄνοιξε μιὰν ἔρευνα μὲ τίτλο «Ποῦ
πηγαίνει ἡ δημοκρατία» θέτοντας πρὸς ἀπάντηση τρία συγκεκριμένα ἐρωτήματα. Ἀνάμεσα
σ’ αὐτούς ποὺ ρωτήθηκαν ἤμουν
κι εγω.
Πρὶν ἀπαντήσω στὸν κ. Π. Κ.
θέλω νά θέσω κατ’ ἀρχὴν ἕνα
ζήτημα στὸ ΑΝΤΙ ἀπὸ πλευρᾶς
δεοντολογίας. ”Οτοιν ἕνα περιοδικὸ ξεκινάει μιάν ἔρευνα καὶ
παίρνει συνεντεύξειξ, νομίζω πὼς
δὲν εἶναι σωστὸ στὸ τέλος νά
δημοσιεύει έν εἴδει ((κλεισίματος»
ἕνα ἄρθρο ἀπαντητικὸ c’ ὅλους·
καὶ μάλιστα μὲ τέτοιο τρόπο ποὺ
νά δημιουργεῖ τὴν ἐντύπωση ὅτι
αὐτὸ κατέχει ὅλη τὴν ἀλήθεια
καὶ συνεπῶς τώρα βάζει τὰ
πράγματα στὴ θέση τους. Αὐτὴ
ἠ ἀπὸ καθέδρας τακτικὴ δημιουργει τὴν ἐντύπωση μιᾶς ὑπερο-’
πτικῆς αὐτάρκειας, ἀφοῦ, κατὰ
ἀπόλυτο τρόπο, λέει ποιὸ εἶναι
τὸ σωστὸ καὶ ποιὸ τὸ λάθος. Καὶ
τίθεται τὸ ἐρώτημαέ Τότε, γιὰ
ποιὸ λόγο πῆρε τὶς συνεντεύξεις,
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εὐρωπαϊκή. .. μὲ τὴν κοινωνικὴ ·ῗ
κλειστικά ,καὶ μόνο στὴν ἀπάνκαὶ οἰκονομικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου
τηση τοῦ Π, Κ. στὶς δικές μου
πράγμα ποὺ μᾶς ὑποχρεώνει v‘
ἀπόψεις. Τὸ πρῶτο ἐρώτημα τοῦ
συντονίσουμε τὸ βῆμα μας μὲ τὸ
ΑΝΤΙ ἦταν ; Ἐν ὄψει τῶν ἐκλοβῆμα τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶ
γῶν τῆς 17ης Νοεμβρίου ((ποιὲς
χωρῶν ἰδιαίτερα στὸν πολιτικ γ
εἶναι οἱ ἱστορικὲς συγκυρίες πού
χῶρο κ.λπ.». ‘ “Î
ὁδηγοῦν στὴν ἀναγκαιότητα νέου
Κατ’ ἀρχὴν σημειώνω πὼ
πολιτικοῦ βίου;» Ἠ ἀπάντησή
μου ἕπιανε ἕξη, κατὰ τὴ γνώμη
ἀμέσως ἀμέσως μ’ αὐτὴν
μου, παράγοντες, βασικούςε α)
ἀλλοιωμένη παράθεση τῶν ἀ
τὴν ἐθνικὴ ὁμοψυχία πού διαμορ- ψεών μου διέπραξε δύο τινά
φώθηκε στά χρόνια τῆς δικτατοἈφ’ ἑνὸς δίνει τὴν ἐντύπωση
ρίας τόσο στὸ λαὸ ὅσο καὶ στὸν
σὰν ὅρους γιά τὴν ἀναγκαιό
νέου πολιτικοῦ βίου θεωρῶ
πολιτικὸ κόσμο, μ’ ἀποτέλεσμα
τὴν ἐθνικὴ συμφιλίωση καὶ τὴ
τὴν ἐθνικὴ ὁμοψυχία καὶ τ’
νομιμοποίηση τοῦ κομμουνιστιε’ίμαστε χώρα εἰῳωΊταϊκή,Ι
Δ κοῦ κινήματος στὴν Ἑλλάδα, β) ἐγὼ παρέθεσα ΕΞΙ ποὺ θε
’τὰ 25 χρόνια ποὺ πέρασαν μετὰ
σὰν τοὺς ΠΙΟ - ᾏΒΑΣΙΚΟΥΚ 4
τὴ λήξη τοῦ ἐμφυλίου, γ) τὶς
Ἀφ’ ἑτέρου κι αὐτοὺς τοὺς δύζ
νέες κοινωνικές, οἰκονομικὲς καὶ τοὺς ἔδωσε κουτσουρεμένους· ü”
πολιτικὲς συνθῆκες πού διαμορἀλλοιωμένους, γεγονὸς ποὺ '.
φώθηκαν στὴν Εὐρώπη,, δ) -τὶς
δημιουργεῖ τὴν ἑντύπωση
βαθιὲς ἀλλαγὲς στὴν οἰκονομία
δὲν καταλαβαίνει τὴ σημασ
μας μετά τὸ 49, ε) τὴ Νέα Γεἔχουν οἱ διατυπώσεις γιὰζ
νιὰ μὲ τὸν αὐξανόμενο ρόλο της
ἀκριβολογία (ἀκόμα m έν
καὶ στ) τὴ διαφοροποίηση τῶν
ἢ ἕνα κυρίως δὲν ἐἶν’ λ
πολιτικῶν δυνάμεων κι ἰδιαίτερα λεξοῦλες ποὺ μπαίνου
τῆς Ἀριστερᾶς καὶ στὴν Ἑλλάδα
O" ἕνα πολιτικὸ κείμεν
καὶ διεθνῶς. ’ ’ “
’ σεων, ἀλλ’ ἔχουν σημα
*0,κ. Π. Κ. γράφει πὼς στοὺς·
λη), ἢ ὅτι δὲν καταλαβαίνε
’ποὺ διαβάζει.
«ὅρους τοῦ ἱστορικὰ ἀναγκαίου
σ’ ἕνα ὀλίσθημα καὶ θὰ πρέπει’ Ἐκδημοκρατισμοῦ στὴ σημερινὴ συνέχεια καταπι
στὸ μέλλον νά ’ναι προσεκτικό- *Ελλάδαυ ἀναφέρω Υ(παραθέτω- τὴν ιἀνόιλυση κι ἀντίκρ
Tape, προστατεύοντας τὸ κόρος αὐτολεξεὶ.τὴ ,φράση του) «τὴν ἐκτιμςήσεώὲ μουις
καὶ τὸ ρόλο του σάν πολιτικοῦ · ἐθνικὴ ὁμοψυχία ποὺ διαμορφώπεριοδικοῢ μὲ ἀνοιχτὴ σκέψη καὶ ’ θηκε κατὰ τὴν ἑπταετία τόσο στὸ
- λαὸ ὅσο κυρίως μέσαΔ στὸν πο,προβληματισμὰ
I
Καὶ τώρα θ’ ἀναφερθῶ ἀπο- λῑτικὸ κόσμο, τὸ ὅτι ε
x9999 ; ι
ἀφοῦ τὸ ἴδιο τὸ περιοδικὸ ἔχει
θέση καὶ ἄποψη καὶ γιατί·δὲν
τὴν ἐξέθεσε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ
ἐπ’. αὐτοῦ νὰ θέσει τὰ έρωτήματα;
Ἀλλά κι ἀπὸ πλευρᾶς δημοσιογραφικῆς δεοντολογίας θαρρῶ
πὼς δημιούργησε ἕνα παράδοξο,
Γιατὶκανένα περιοδικὸ δὲν ἐπικρίνει τὶς συνεντεύξεις του. Ἃπλῶς
καὶ μόνον μπορεῖ ν’ ἀναγράψει
εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὅτι παρ’ ὅλο ποὺ
δὲν συμμερίζεται ἐν μέρει καὶ
ἐξ ὁλοκλήρου τὶς ἀπόψεις τοῦ
ἐρωτωμένου, ἐντούτοις γιά μιά
πληρέστερη κι ἀντικειμενικότερη
ἔρευνα καὶ μὲ σκοπὸ τὴν καλύτερη ἐνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν
του, ἀπευθύνεται σ’ αὐτὸν καὶ
τὶς δημοσιεύει. Κι ἕνα δεύτερο
ζήτημα δεοντολογίας. Ἀφοῦ προ· ·
χώρησε στὸ ἀτόπημα νὰ κλείσει
μὲ ἄνισο τρόπο τὴ συζήτηση, μιάς
καὶ βγάζει τὰ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ πᾴνω στὶς ἀπόψεις τῶν
ἄλλων, θά ’πρεπε τουλάχιστον αὐτὸ
νὰ τὸ ’κάνει ὑπεύθυνα, εἴτε σὰν
περιοδικὸ εἴτε ἐνυπόγραφαν, κι
ὅχι μὲ τ’ ἀρχικά Π. Κ. Γιατὶ ε’τσι ὁ ἄγνωστος ἀρθρογράφος εἶναι
οὐσιαστικὰ ἀνώνυμος. Αὐτά γιατὶ
πιστεύω πὼς τὸ ΑΝΤΙ ἔπεσε
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DOMINQUE EUDES’" . ἠ γὲννηση τοῦ ΙΞΛΑΣ - ἠ δίκη τοῡΒου,
v
'
‘
νοῦ
ἡ
ἔξοδος
τοῦ
’Άρη
ἡ
ἑλληνική
’ ’· "ï ï ἂνοιξη - Ἄρης, Σαράφης, Σαμαρινιώ-

ἕ της - τὸ σερὰι - πρώτη ἀνταρσία - τὰ
K I A _ , ᾗ , V ἰταλικὰ λάφυρα - ἠδεύτερη ἀνταρσία . ’ “ N -.._ ’ ’ h; 6 ΕΛΑΣ ὑπὸ ἐλεγχο - ἡ Ἱερὴ ὲξέταση
·b ελληνικὸς
τοῦ Λιβάνου - ἡ Σοβιετικὴ Ἀποστολή oi
τελευταῐες
μάχες.
ἡ
ἁπελευθὲρωση
ἐμφύλιος πὸλεμος
τὸ
Συνὲδριο τῆς Λαμίας - τὸ αἷμα - 6
1943-1949
Τσώρτσιλ πάνω στήν πυριτιδαποθήκη - ’
τὸ τέλος - Βάρκιζα- ὁ Γολγοθὰς τοὺ
’Άρη - νομιμότητα - Μποὺλκες - ἀναμονή - ἡ ἀναγὲννηση τοῦ ΕΛΑΣ _—- 6 Δημοκρατικὸς Στρατὸς - Oi Εἰδοὶ Μαρτίου
τῆς Ἀμερικής - ἠ κλιμάκωση - τὸ Βουνὸ
- 6 Μάρκος κατὰ τοῦ Ζαχαριάδη - ἡ
Προσωρινὴ Κυβὲρνηση - 6 ΕΛΑΣ ιξαναδικάζεται - τὰ ὲλληνόπουλα - 6 ἀφορισμὸς τοῦ Τίτο - Γράμμος - Βίτσι - ὸ
στρατὸς τοῦ Ζαχαριάδη - ἠ τελευταία
Γιὰ πρώτη φορὰ μεταφέρεται στα
,ἑλληνικά μιὰ πλήρης συλλογὴ διηγημάτων τοῦ μεγάλου Ἀργεντινοῦ συγγραφέα, ποὺ γνωρίσαμε πρὶν λίγο καιρὸ
ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Συνὲχεια». Ἡ βίαιη

στρατόπεδα συγιςὲντρωσης.

MEL: "Apn Ἀλεξάνδρου.
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τῆς ἐπαγαστατημὲνης Κίνας καί τῆς <7, > ÿ )J
γερασμὲνης Εὐρώπης. ' '
Μετῄ Δημ. Δημητριάδη.
Κεντρική διάθεοηῑ ;
ΑΘΗΝΑ : Θαν. Καστανιώτης, Πανεπι- ΘΕΣ /NIKH : Βιβλιοπωλεῖο N. Κοτζιᾱ, _ ‘ N
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ΧΡΟΝΙΚΟ ((74))
Καλλιτεχνικοῦ Πνευματικοῦ
Κὲντρου ΩΡΑ
Σὲ μιά ἰδιαίτερα καλαίσθητη
ἕκδοση μεγάλου σχήματος κυκλεφόρησε τὸ ΧΡΟΝΙΚΟ ((74)),
ἡ ἐτήσια ἀνασκόπηση τῶν πολιτιστικῶν δραστηριοτήτων τοῦ τόπου μας,
Στὶς 350 σελίδες τοῦ τόμου,
πάνω ἀπὸ 80 διακεκριμένοι ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων καὶ τῆς
τέχνης, παρουσιάζουν τὴ ,συνθετικὴ εἰκόνα τῆς χρονιᾶς, σὲ
ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς καλλιτεχνικῆς καὶ πνευματικῆς ζωῆς.
Στὰ περιεχόμενα αὐτοῦ τοῦ
τόμου σημαντικὴ θέση ἔχει τὸ
εἰδικὸ ἀφιέρωμα μὲ θέμα «Διαμορφώσεις τῆς φυσιογνωμίας τοῦ
Ἑλλαδικοιῖ χώρου», Ἐπίσης σημαντικὴ προσφορὰ τοῦ «Χρονικοῦ» ἀποτελοῦν πάντα τὰ ((“Ημερολόγια», στὰ ὁποῖα ἔχουν καταγραφεῖ τὰ σπουδαιότερα γεγονότα τῆς χρονιᾶς κατὰ τομεῖς
(oi παραστάσεις θεάτρου, οἱ συναυλίες καὶ τὰ ρεσιτάλ, oi ἐκθέσεις εἰκαστικῶν τεχνῶν, ἡ βιβλιογραφία, ἡ φιλμογραφία, ἡ
δισκογραφία, κτλ).

φέας συνεχίζει στὴ γραμμὴ τῆς
((Γέννησης τοῦ Σούπεργκαν» τὶς
πραγματικὲς καὶ φανταστικὲς i—
στορίες τῆς ζωῆς του, ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ τὴν πρώτη ἐρωτική του
ἐξομολόγηση καὶ τελειώνουν μὲ
τήν... καταστροφὴ τῆς Πομπηΐας.

ΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟῩ
«Τὸ ἡμερολόγιο τοῦ Z»
Ἐκδόσεις; ΚΕΔΡΟΣ
Τὸ βιβλίο αὐτὸ δὲν εἶναι αὐτοβιογραφία, ἀλλὰ μιὰ νουβέλα σὲ
πρῶτο πρόσωπο. Σ) αὐτὸ ἀντικειμενοποιοῧνται 0i ψυχικὲς διεργασίες τοῦ συγγραφέα, ένόσω
ὡριμάζει μέσα του τὸ πασίγνωστο ((φανταστικὸ ντοκυμανταὶρ
ἑνὸς ἐγκλήματος», τὸ «Z»

ΜΑΡΩΣ ΔΟΥΚΑ
«“ῌ Πηγάδα» ΠΟῙΗΜΑΤΑ
Ἐκδόσειςτ ΚΕΔΡΟΣ _

‘H ἀνθολογία τῆς ποίησης
καὶ τῆς πεζογραφίας συγκροτεῖται ἀπὸ ἀνέκδοτα κείμενα ποὺ
παραχωρήθηκαν εἰδικὰ γιά αὐτὴν τὴν ἕκδοση.

Τρία μεγάλα διηγήματα πού,
ὅσο καὶ ἂν φαίνονται ἀνεξάρτητα μεταξύ τους, συνδέονται νοηματικά, στὸ βαθμὸ ποὺ τὴν πρώτη
θέση στὴ ὃιήγηση ἔχει ἡ ἀνάμνηση, ὅπου πλέκονται oi ἐμπειρίες,
τὰ βιώματα καὶ 0i μαρτυρίες
τοῦ ἴδιου πάντα προσώπου καὶ
ἷῗέχεὲἱῗὶἔὲρ ιῖιέῗῗνξὲἒῖᾟῖἷές
δα ~ πόλη - χωριὸ καὶ στὸ συγκεκριμένο χρόνο 67 - 74.

Α. ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ
«Τότε ποὺ ζούσαμε. . ,υ
Ἐκδόσειςτ ΚΕΔΡΟΣ

Β . ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
«“0 κύκλος τοῦ θρόνου»
Ἐκδόσεις : ΚΕΔΡΟΣ

Σὲ ὃεύτερη ἔκδοση κυκλοφόρησε τὸ ἀντιδικτατορικὸ αὐτὸ χρονικὸ τοῦ )Ασημάκη Πανσέληνου.
Τὸ βιβλίο καλύπτει τὴν πολιτικὴ
καὶ πνευματικὴ ζωὴ τοῦ τόπου
μας στὴ διάρκεια τῶν τελευταίων
50 χρόνων. Παρουσιάζει πρόσωπα καὶ πράγματα μὲ καλὴ πίστη
καὶ χιοῦμορ. Γιὰ τὸ βιβλίο αὐτὸ
ὁ Γ. Π, Σαββίὸης ἔγραψε : «τὸ
κρατῶ καὶ τὸ ὃιαβάζω σιγὰσιγά, παρακαλώντας νὰ μὴν τελειώσει» (Βῆμα 4 - 5 - 74).

ΠΕΤΡΟΥ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
((Παραμύθια τοῦ Πέτρου»
Ἐκδόσεις; ΚΕΔΡΟΣ
Α Στὸ βιβλίο του αὐτὸ ό συγγρα-

Μιὰ σειρὰ ἀπὸ διηγήματα,
ὅπου ὁ συγγραφέας σὲ μιὰν
«οὐδέτερη» ἤρεμη ἀφήγηση μιλᾶ
γιὰ τὸν ἄνθρωπο, κοιτάζοντας
βαθιὰ μέσα του μὲ κατανόηση.

στικὲς ἰδὲες καὶ ἡ χριστιανικὴ
διδασκαλία στὴ σκέψη του ἔχει
ἕνα ἄμεσα κοινωνιστικὸ περιεχόμενο.

MENEAAOY AOYNTEMH
((Μπὰτ - τάϊ». Ὀδοιπορικὸ
στὸ Βιετνάμ.

Ἐκδόσειςι ΔΩΡΙΚΟΣ

Πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ
βιβλία ποὺ ἔγραψε ὁ Λουντέμης ταξιδεύοντας στὶς χῶρες τῆς
Ἀσίας-τὸ τρίτο. Τὰ δυὸ πρῶ”
τα εἶναι «‘H φυλακὴ τοῦ κάτω
κόσμου» καὶ «Oi ἀρχιτέκτονες
τοῦ τρόμου». Ἐκεῖ κάτω στὸ
Βιετνάμ ὁ Λουντέμης ἀνάσυρε
ἕνα θέαμα τοῦ κόσμου γεμάτο
θλ ίψη.

ΑΝΑΣΤΟΥ ΠΑΠΕΤΡΟΥ
«Καταδικασμένοι σὲ Θάνατου
Ἐκδόσειςε ΟΛΚΟΣ
Τὸ βιβλίο καλύπτει τὴ ζωὴ
μιᾶς φυλακῆς θανατοποινιτῶν
στὴν πιὸ αἱματηρὴ καὶ στὴν πιὸ
κρίσιμη χρονικὴ περίοδο τοῦ ἑμυλίου πολέμου, 1948Χ- 19"19; Τὸ
εῗᾶῗιηξξρῖἶῗζὲ-ῗῖἑ ÈGC‘ÎŒËËË
Ἀπελευθερωτικοῦ Στρατοῦ, ἀπὸ
τὸ Τμῆμα Μεταγωγῶν Πειραιᾶ
μέχρι τὴν ἡμέρα τῆς ἐκτέλεσής
του.

Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ ὃιηγηματικὸ
νῆμα, δίνεται μιὰ πλατιὰ καὶ
ρεαλιστικὴ εἰκόνα τῆς ζωῆς στὴ
υλακή. ”Ολη ἡ ψυχολογία τῶν
ξανατοποινιτῶν. Oi ἀγωνιστικὲς
ἐξάρσεις, οἱ λιποψυχίες καὶ οἱ
προδοσίες ἀκόμα,

IIANTEAH ΚΑΛΙΟΤΣΟΥ
«Τὰ ξύλινα σπαθιὰ»
Ἐκδόσειςε ΚΕΔΡΟΣ
Σ’ ἕνα ἑλληνικὸ χωριό, στὴ
ΚΕῙΜΕΝΑ TOY KAMIAO
Μανωλίτσα, τὰ παιδιὰ παίζουν
ΤΟΡΡΕΣ
.
τὸν
πόλεμο.
Σ’
αὐτὸ
τὸ
παιχνίδι
Ἐκδόσεις : MNHMH
τοὺς πρώχνει ὁ ἔμπορος μπάρ-

‘O Καμίλο Τορρές, μιὰ μεγάλη καὶ ἰδιότυπη ἐπαναστατικὴ
μορφὴ τῆς ἐποχῆς μας. Παπάς,
βγῆκε ἀντάρτης στὰ βουνὰ τῆς
Κολομβὶας καὶ σκοτώθηκε πολεμώντας στὶς 15 Φλεβάρη 1966 ,Τὸ “
ἔργα του εἶναι διαποτισμένο ἀπὸ
τὶς ἀνθρωπιστικὲς καὶ σοσιαλι-

μπα-Γάνζος γιὰ νὰ ξεπουλάει
τὰ πολεμικά του παιχνίδια. "Oταν ὁ «πόλεμος» σταματάει, τὰ
παιδιὰ ἀποφασίζουν νὰ, μποϋκοτάρουν ὅλα τὰ πολεμικὰ παι νί’δια. Τὸ μποϋκοτὰζ αὐτὸ ἔχει
ἁλυσιδωτὲς συνέπειες, ἁπλώνεται
c’ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ἔχει σάν

ἀποτέλεσμα νὰ παραλύσει καὶ μ
ἡ πραγματικὴ πολεμικὴ βιομη- χανία. Μὲ γράῲιμο γεμάτο ἀνθρωπιὰ καὶ χιοῢμορ, ὁ Π. Καλιότσος κάνει τὰ «ξύλινα σπαθιά» ἕνα μήνυμα εἰρήνης.

ΑΝΘΟΛΟΓ ΙΑ BAAKANIKOY
ΔΙΗΓῙ-ῙΜΑΤΟΣ
Τόμος Α’; ((Τὸ Βουλγαρικὸ ,ζ
διήγημα» ’

Στὴ χώρα μας, ἡ λογοτεχνία
τῶν γειτονικῶν μας λαῶν, εἶναι ’“ ,ἶ
βασικὰ ἄγνωστη. Γιὰ τὸ πλά- Ἱῗῗ
ταιμα τῆς γνωριμίας μας μὲ τὴ Ἀ
λογοτεχνία τῶν ἄλλων βαλκα- _
νικῶν λαῶν, πραγματοποιήθηκε a?
ἠ ἔκδοση αὐτή. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν j
καλύτερων βουλγαρικῶν διηγη- “
μάτων βασίστηκε στὴν ἀνθολόγηση — ἕκδοση τῆς ΟΥΝΕΣΚΟ. _

ΚΩΣΤΑ ΖΗΛΕΜΕΝΟΥ
«‘H μορφὴ τοῦ πολιτεύματος ’ καὶ τὸ πρόβλημα τῆς δημο- ’ἵ
κρατίας στὴν “Ελλὺδα»
Ἐκδόσεις : ΚΑΡΑΝΑΣΗ
Πρόκειται γιὰ μιάν ἀνάλυση
τῆς πολιτικῆς καὶ συνταγματικῆς
ἱστορίας τῆς Ἑλλάδας, ἀπὸ τὴν H
ὁποία ἀποδεικνύεται ὁ ἀρνητικὸς Ἰ
ρόλος τῶν ἀνακτόρων. “Η ἑργα- γ,
σία αὐτὴ τοῦ συνταγματολόγου -‘
K. Ζηλεμένου γίνεται ἀκόμα πιὸ Γ
ἐπίκαιρη, ἑξαιτίας τῶν τελευ- ιζ
ταίων ἑξελίξεων τοῦ πολιτειακοῦ ’ :θέματος. ”

ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛῙΑ . __
((Κοινωνία καὶ ἐξουσία στήν ‘ιΕλλάδα» . (ﬁr
Έκδόσεις : ΣΥΓΧΡΟΝΑ KEI— _‘ π

Τὸ ἀντικείμενο αὐτοῦ τοῦ“βι-,,”ἶ
βλίου ἀναφέρεται στὸ πρόβλη
τῆς συσχέτισης καὶ ἀλληλεξ
τησης κοινωνίας καὶ ἐξουσ
σἰὴν Ἑλλάδα, ὅπως διαμ '
θηκε σὲ μιὰ μακρὰ δια
πού ξεκινάει ἀπὸ τὰ χρόν
Τουρκοκρατὶας καὶ· φτ
τὶς μέρες μας. Τὸ βι
καλύπτει τὴν περίοδο
πῖραμονὲς g}; ‘EMgàvy
ζιῇαὲιῖἱέειξόῖχε ν
τε ει,
μα

ν Jeackmuiusim’; v ’ ’ν ’ ‘ ‘

ρεύνησης τοῦ προβλήματος κοινωνία καὶ ἐξουσία στὴν Ἐλλάδα,
ποὺ ὁ συγγραφέας προτίθεται
νὰ συνεχίσει μέχρι τὶς μέρες μας.
Κυριότερα κεφάλαιαῖ ‘O χαρακτήρας τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821. Τὸ ἰδεολογικὸ
στοιχεῖο στὴν Ἓὶλληνικὴ ἐπανάσταση. Τὸ πρόβλημα τῆς (ιάστικῆς σύστασης» τῆς ἑλληνικῆς
κοινωνίας στὶς παραμονὲς τοῦ
1821. Τὰ ἑλληνικά στρώματα
καὶ ἡ έπαναστατικὴ ἡγεσία τους.
Ἠ υἱοθέτηση φιλελευθέρων Συνταγμάτων ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση.
Κράτος καὶ κοινωνία στὴν πρώτη
μετεπαναστατικὴ περίοδο,

AEYTEPH KANEAAH
«Ὅ Παπούας»
Ἐκδόσεις : ΚΕΔΡΟΣ
Μιὰ σειρὰ διηγήματα γραμμένα στὴν ἑφταετία τῆς δικτατορίας. ÎL’ αὐτὸ ὁ συγγραφέας,
προκειμένου νὰ μιλήσει γιὰ μιὰν
((παράλογη ἑπικαιρότητα», καταφεύγει στὰ ((εὔκολα ἐννοούμενοι»,
μ’ ἕνα ὕφος χλευασμοῦ, σάτιρας
καὶ συγκρατημένης εὐαισθησίας,

ΑΛΕΞΗΣ ΚΥΡῙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΛΑΣ (λεύκωμα γελοιογρα-

η φιῶν)

Ἐκδόσεις : ΠΛΕ ῙΑΣ

LUCIO MAGRI
((Γιὰ ἕνα μαρξιστικὸ κόμμα»
Ξέἶὲιέἶιῗεις ; ΣῩΓΧΡΟΝΑ ΚΕῙὈλοένα καὶ μεγαλύτερα τμήματα τῶν ἐπὶ μέρους λαῶν γίνονη
ται ἀντικείμενα έκμετάλλευσης
τοῦ κεφαλαίου. Ἥ ἐπαναστατικὴ
στρατιωτικὴ πρέπει νὰ ἀκολουθήσει μιὰ πορεία ποὺ νὰ ταυτί·
ζεται μὲ τοὺς διάφορους ἐθνικοὺς καὶ διεθνεῖς ἀγῶνες. ‘O
Μάγκρι καταδείχνει ὅτι αὐτὴ ἡ
συνάντηση δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ
ἑπιτευχθεῖ μὲ τοὺς παραδοσιακοὺς μηχανισμοὺς καὶ τὰ παραδοσιακὰ σχήματα. «Πρέπει νὰ
φτάσουμε σὲ μιαν ἀντίληψη γιὰ
τὸ κόμμα ποὺ νὰ βλέπει μέσα της
τὸν μόνιμο μεσολαβητὴ ἀνάμεσα
στὴν ἀμεσότητα τῆς τάξης καὶ
"ç θεωρήτικῆς της παράδοσης,

V Την κινητήρια δύναμη καὶ τὴν
ι ἕφεση τῆς διαρκοῦς σύνθεο-ης
τῆς πραγματικῆς κοινωνικῆς πράξης τῶν τάξεων».

γὸίσκοι

Δώδεκα τραγούδια διαφόρων
ωνθετῶν καὶ στιχουργῶν ποὺ
ἑρμήνευσε τὸν τελυταῖο καιρόΊ
συνθέτουν τὸν τρίτο προσωπιχὸ
δίσκο τῆς ἐκλεκτῆς τραγουδίστριας,

E

ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ
(Ὀκτέτο , Ὀκτὼ παραλλαγὲς
πάνω σ’ ἕναν ἑλληνικὸ σκοπό,
30 κουαρτέτο ἑγχόρδων)
(ΕΜΙ)
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στοῦν μέσα ἀπ’ αὐτὸ τὸ ἑξαίσιο
κείμενο.

TA ΛῙΟΤΡΟΠῙΑ
Μουσικῆς Γιῶργος Γαννουλᾶτος. Στίχοιτ Πυθαγόρας.
“Ερμηνεία; Ἀντώνης Καλογιάννης, Πετρὴ Σαλπέα (ΡΟLYDOR).
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Πρώτη παρουσίαση τοῦ νέου
ἡ συνθὲτη σὲ στίχους τοῦ βετεράνου Πυθαγόρα. ((Παρέχει ἑλπϋ
Ἑλληνικὴ ἐπανέκδοση τοῦ έρδες» βέβαια, ἀλλὰ ἡ καριέρα τοῦ
γου τοῦ κορυφαίου ’Ἐλληνα συνδίσκου
ἀνάμεσα
στὶς
συμπληγώ
θέτη (1904 1949) μὲ ἑκδοτικὴ
ἐπιμέλεια τοῦ Λάζ. Γεωργιάδη
Ξῐῖητοῦ κυκλώματος εἶναι ἀμφίκαὶ σημειώματα τῶν Γ ιάννη Γ.
Ο
ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΗΣ
ΕΡΧΕΠαπαῖωάννου καὶ Γ. Χατζηνί,ἔξίέοι - Μουσικὴ - “Ερμ.ηκου.“Ο δίσκος κυκλοφορεῖ πανομοιότυπος ὡς πρὸς τὶς ήχογρανεία ; Γιῶργος Μουφλουζὲφήσεις ποὺ εἶχαν γίνει στὴν
ᾒὲιὲώφυλλο : Γιάννης ΜπασιἈγγλία. Τὸ Ὀκτέτο (γιὰ 4
ἔγχορδα καὶ 4 ξύλινα πνευστά,
μπαγλῆς (Mm).
ἔργο τοῦ 1931) ἐκτελεῖται ἀπὸ
τὸ συγκρότημα Melos. Οἱ ὀκτὼ
παραλλαγὲς (πιάνο, βιολί, βιολοντσέλο, ἔργο τοῦ 1938) ἐκτελοῢνται ἀπὸ τοὺς R. Masters,
D. Simpson, N. Gazelle. Τὸ
3ο κουαρτέτο ἐγχόρδων (ἕργο τοῦ
1935) ἐκτελεῖται ἀπὸ τὸ κουαρτὲτο Dartington.
Εἶναι ὁ πρῶτος δίσκος μιᾶς
σειρᾶς Ἑλλήνων κλασικῶν συνθετῶν. Οἱ ἑπόμενοι περιλαμβάνουν ἔργα τῶν Χρήστου, Ξενάκη,
Ἀδάμη, Μαμαγκάκη, Βασιλείάδη, Ξανθουδάκη καὶ Τερζάκη.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡῙΓΚΗΠΑΣ

Κείμενο; Σαὶντ Ἐξυπερὺ.
Μουσική); MAURICE LE
BOYX.
Στὸ ρόλο ’τοῦ συγγραφέα ’ὁ
Ζερὰρ Φιλίπ. (Ἀναπαραγωγὴ τῆς ΜῙΝΩΣ σὲ γαλλικὴ
γλώσσα)

ΡΕΝΑ ΚΟΥΜῙΩΤΗ 3

Γ ιὰ τοὺς θαυμαστὲς τοῦ ἀξέχαστου Γάλλου ἠθοποιοῦ εἶναι
μιὰ ἀφορμὴ νὰ ξανακούσουν νὴ
ἔένίὲῖἷέῧ· Il? ἷῗὲζῖᾪςσὲἅῖζς ἶὶἷῗ
ὑψηλὸ λόγο τοῦ ἀδικοχαμένου

ἶ ’ συγγραφέα, εἶναι4 μιᾶς πρώτης- ‘
- τάξεως . ευκαιρία ,να ᾀναβαπτι-

_Αιψ

ἵπὲ ’,ᾌθῸΛοπιξΛΗΣ ëéxcralyg/“r/ ,,

ίΟ Μουφλουζέλης ἀνήκει στὸ
σινάφι τῶν ἀδέσποτων ρεμπέτηδων. ‘H Ἀθήνα εἶναι, ἴσως, ὁ
τελευταῖος του σταθμὸς καὶ οἱ
μέχρι τώρα ἐπίσημες «καταθέσεις» τευ εἶναι δυὸ δίσκοι μακρᾶς διαρκείας. Στὸ νέο του δίσκο ὑπάρχουν ὅλα τὰ στοιχεῖα
ποὺ θά ’βρισκε κανεὶς στὶς ἕνδοῇ

ᾧ

ξες ἡμέρες τῆς λαῖκῆς μας μουσικῆς. Λέξεις καὶ εἰκόνες «ἁγοραῖες» δανείζονται συχνὰ ἀπὸ
παλιά, μικρασιάτικα κυρίως τραγούδια, καὶ οἱ μελωδίες του ντύνονται μὲ λόγια ἁπλὰ καὶ περιπαιχτικά, μιὰ προσπάθεια ποὺ
βρίσκει κανείς μονάχα στὸ πολιτικὸ τραγούδι. Κι αὐτὴ ἡ «παραλλογή»,χωρὶς νὰ ξεχνᾶμε τὸν
οἶστρο καὶ τὰ προσωπικά του
εὑρήματα, εἶναι ἴσως τὸ σημαντικότερο τοῦ δίσκου, Ποὺ
δὲν παύουν νὰ συνθέτουν τὴν
προσωπικότητά του μὲ ,ὅλα τὰ
χαρίσματα καὶ τὶς ἀρετὲς τοῦ
γνήσιου δημιουργοῦ. Εἶναι κρίμα,

»ὅμως, ποὺ ἡ ἀναγνώριση γιὰ

τὸν Μ. ἔρχεται τόσο ἀργά. “Av
ἐξαιρέσουμε μιὰπλατιὰ καὶ ἀποκαλυπτικὴ συνέντευξη ποὺ ἕδωσε
κάποτε στὸ λαθρόβιο περιοδικὸ
«Μουσικὴ Γενιὰ» (Τεῢχος 25-

. 3 - 1972) καὶ μιὰν εὕστοχη κριτικὴ τοῦ Ντίνου Χριστιανόπουλου στὴ ((Διαγώνιο» (Τεῢχος 3,
Σεπτ. - Δεκ. 1972) κανένας ἄλλος δὲν ἑνδιαφέρθηκε νά ,πεῖ
((δυὸ καλὰ λόγια» γι“αὐτὸν τὸν
πραγματικὸ λαϊκὸ τεχνίτη. "Ag
ἑλπίσουμε πὼς ἡ σειρὰ τῶν δίσκων του θά συνεχιστεῖ καὶ ἡ
προσπάθεια ποὺ ἄρχισε ἠ ((Λύρα» μὲ τὴν καταγραφὴ παλαιῶν
τραγουδιῶν θὰ καρποφορήσει.
Ἐπιμὲλεια : M. ΤΑΞΙΔΗΣ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ’40
ΜΕ
ΒΕΜΠΟ
ΤΗ ΣΟΦῙΑ
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‘H Κολι-ύμπια τιμώντας τὴν
((τραγουδίστρια τῆς νίκης» πα·ρουσιάζει γιὰ πρώτη φορὰ τὸν
κύκλο τραγουδιῶν τῆς ἐποποιίας
τοῦ ((”Οχι», ποὺ τὴν καθιέρωσαν
σὰν τὴ μούσα τοῦ ἀλβανικοῢ
ἔπους.

δίσκοι
κοσμήματα
κεραμεικὰ
λαῑκὴ τέχνη

Σκουφᾱ - Μασσαλίας 9
Τηλ. 619.686
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»ΜΣ
ἰδιαίτερη μορφὴ ἐκδήλωσης μιᾶς
πλατιᾶς ἑνωτικῆς διαδικασίας
στὴν ἐργατικὴ καὶ λαϊκὴ βάση τῆς
ἑλληνικῆς κοινωνίας, ποὺ λαβαίνει χώρα πιὸ ἕντονα στὰ τελευταῖα 15 χρόνια καὶ στρέφεται εἴτε
ἐνάντια στὸν καπιταλιστικὸ τρόπο
παραγωγῆς εἴτε ἐνάντια στὴ δοσμένη δομὴ, τῆς καπιταλιστικῆς
οἰκονομίας κάτω ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῶν μονοπωλίων. Ἑπομένως
σὰν προσδιορισμὸς τῆς ἀναγκαιότητας τοῦ Ἐκδημοκρατισμοῦ, ἡ
ἑνότητα τοῦ λαοῦ προηγεῖται
ἱστορικὰ ἀπὸ τὴ στρατιωτικὴ
φασιστικὴ δικτατορία».
”Ολη·ὴ διαπίστωσή του εἶναι
ΛΑΘΟΣ. Καὶ λάθε-ς μὲ κεφαλαῖα
γράμματα. Γιατὶ φαίνεται πὼς
δὲν ξέρει νὰ ξεχωρίσει τί θα τιεῖ
ἑνότητα τ α «ξ ι κ ὴ καὶ ἑνότητα
πολιτική. Κα τὶς δυὸ αὐτὲς
ἒννοιες τὶς συγχέει καὶ τὶς ταυτί-ο

ζει. Μᾶς εἶπε πὼς ἡ ἀντιφασι-

στικὴ ἑνότητα τοῦ λαοῦ ποὺ ἐκ-’
δηλώνεται πιὸ ἔντονα στὰ τελευταῖα 15 χρόνια, προηγεῖται ἱστορικὰ ἀπ’ τὴ δικτατορία καὶ στρέφεται εἴτε ἐνάντια στὸν καπιταλι-,
στικὸ τρόπο παραγωγῆς εἴτε
ἑνάντια στὴ δοσμένη δομὴ τῆς
καπιταλιστικῆς οἰκονομίας κάτω
ἀπ’ τὴν κυριαρχία τῶν μονοπωλίων. Δηλαδὴ οὔτε λίγο οὔτε πολὺ
·ὁ κ. Π. Κ. εἶδε σ’ αὐτὰ τὰ 15
χρόνια νὰ πραγματώνεται ἡὲνότητα τοῦ λαοῦ γιὰ τὴ ’σοσιαλιστικὴ ἀλλαγὴ ἐναντίον τοῦ καπιταλισμοῢ. “Ομολογῶ ὅτι αὐτὸ
δὲν τὸ ἀντιληφθήκαμε ἂν καὶ
ζοῢμε μέσα στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ κοντα στα γεγονότα.
Ἐκεῖνο ποὺ καταλάβαμε ὅλα
αὐτὰ τὰ χρόνια, ,ἰδιαίτερα στά
χρόνια τοῦ κινήματος τοῦ 114,
τοῦ 15 %, τοῦ Ἀνενδότου, ἦταν
πὼς τὸ αἴτημα ποὺ συνένωσε καὶ
συγκίνησε καὶ κινητοποίησε προ- οδευτικὰ ὁλοένα καὶ μεγαλύτερες
μάζες νεολαίας καὶ λαοῦ, ἦταν τὸ
αἴτημα τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν
πολιτικῶν ἐλευθεριῶν. Τὸ αἴτημα
ἧτάν ΠΟΛΙΤῘΚΟ καὶ ὅχι TA—
ΞΙΚΟ. Κι ἧταν αἴτημα ποὺ
συνένωσε ὄχι μονάχα τὶς λαϊκὲς
μάζες, ἀλλά καὶ τὶς μαζικὲς
ὀργανώσεις καὶ τὰ πολιτικὰ κόμματα σὲ κοινοὺς ἢ καὶ παράλληλους ἀγῶνες. Αὐτὸν τὸν ἀγώνα
κι αὐτὴν τὴν πορεία ἀνέκοψε
τὸ Ἰουλιανὸ πραξικόπημα καὶ
στὴ συνέχεια ὴ δικτατορία. Αὐτὸ
τὸ αἴτημα ἕγινε ἀκόμα πιὸ ἐπιτακτικὸ καὶ πῆρε βαθύτερο νόημα
καὶ κατέκτησε πλατύτερη βάση
στὰ χρόνια τῆς ἑφτάχρονης τυραννίας. ’
Κι ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται ὴ
κορύφωση τῆς σύγχυσης καὶ τοῦ
ΛΑΘΟΥΣ τοῦ κ. Π. K . Γράφει,
in! λέξει; «Ἡ ἐθνικὴ ὁμοψυχία
μέσα στὸν πολιτικὸ κόσμο ποὺ
ἐκδηλὼθηκε στὴν περίοδο 1967 1974 ἔχει ἕνα συγκεκριμένο τ αξικὸ περιεχόμενο)).Λάθος κ. Π. K. Μέγιστο λάθος.
Εἶχε συγκεκριμένσ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
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περιεχόμενο καὶ όχι ταξικό. Τὴν
ἑδραίωση καὶ στὴ συνέχεια στὴ
ἀνατροπὴ τῆς Χούντας καὶ τῆς
διεύρυνση αὐτῶν τῶν κατακτήδικτατορίας, τὴν ἀποκατάσταση
σεων, ἁπλῶς βυζαντινολογεῖ
κι ἑδραίωση μιᾶς γνήσιας δημοἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου μὲ τὴ
κρατίας. Καὶ στὸν ἀγώνα αὐτὸ
χρήση ἠχηρῶν, δῆθεν μαρξιστιἐνάντια στὴ Χούντα παρατάκων, φράσεων. ’
χθηκαν δυνάμεις ἀπ’ ὅλα ἀν εἈνδρέας Αεντάκης
ξαιρέτως τὰ κόμματα κι
ἀγωνίστηκαν μὲ τὸν ἕνα ἢ τὸν
ἄλλο τρόπο, στὸν ἕνα στὸν ἄλλο
βαθμό. ‘H στρατοκρατικὴ δικτατορία συνάντησε σ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς της τὴν ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΝΑΝΤῙΩΣΗ τοῦ πολιτικοῦ κόσμου καὶ τοῦ λαοῦ.
Ἀπὸ τὴ δεξιὰ μέχρι τὴν ἀριστερά. Καὶ τοὺς διωγμοὺς καὶ
τὶς συνέπειες λίγο πολὺ τὶς· ὑπέστησαν ΟΛΟΙ. Ἐδῶ ἀκριβῶς
βρίσκεται τὸ βάθρο τῆς ὁμο υχίας, ἐδῶ σφυρηλατήθηκε αυτὴ
ἡ ἐθνικὴ ἀντιδικτατορικὴ ἑνότητα, αὐτὸ συνετέλεσε στὴν ἐθνικὴ
συμφιλίωση, στὴ νομιμοποίηση
του κομμουνιστικου κινήματος,
στὸ οὐσιαστικὸ θάψιμο τοῦ βρυ’ἓρευνας ποὺ κὰνει στὸ τελευκόλακα τοῦ ἐμφυλίου πολέμου καὶ
ταῖο
τεῦχος
(ἀρ.
7,
30/11/74),
στὸ ἄνοιγμα μιᾶς νέας φάσης
Io< σῇνεργάτης σας μὲ τὰ ἁρχικὰ
στὸν πολιτικὸ βίο τῆς χώρας.
Καὶ καταλήγει ὁ κ. .
Δὲκὶ θέλω va κρίνω τις ἀπό((Συνοπτικὰ ἡ ἐθνικὴ ὁμοψυχία
ψεις ποὺ διατυπώνει, τίς ὁποῖες
τοῦ πολιτικοῦ κόσμου δὲν ἀπο, φυσικὰ ἔχει mes δικαίωμα· νά
τελεῖ ἱστορικὸ ὅρο μὲ τὴν ἔννοια
ἐκφράσει γράφοντας Καὶ ὑπογρὰτ
τῆς ἀλλαγῆς τοῦ πολιτικοῦ καὶ
φοντας μιά δική του κοινωνικοκοινωνικοῦ κατεστημένου ποὺ
φιλοσοφικὴ μελέτη. ’Όταν ὅμως
ζη τ ά ε ι ὁ »Ἀνδρέας Λεντάἀναλαμβάνει νὰ κλείσει μία συκης». Ἐδῶ ἡ διαστρέβλωση
ζήτηση ἀνακεφαλαιὼνοντας, Kplφτάνει στὸ ἀποκορύφωμά της.
τικάροντας ἓστω Kai βγάζοντας
‘O κ. Π. Κ. βάζει στὸ στόμα μου· συμπεράσματα ἀπὸ τίς ἀπόψεις
πράγματα ποὺ δὲν εἶπα, γιὰ νὰ
ἄλλων, ἡ ἀποστολὴ του εἶναι
τ’· ἀνατρέψει μὲ ναρκισσιστικὴ
τελείως συγκεκριμὲνη καὶ τὰ
αὐτοϊκανοποίηση. Ἀλλ’ αὐτὸ πια
δικαιώματά τοι) περιορισμὲνα.
σημαίνει παραβίαση ἀνοιχτῶν θυ- Πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὅλα, νὰ σερῶν. Ἐγὼ δὲν εἶπα πουθενά
βαστ εἴ ὅλες τίς ἀπόψεις ποὺ
(κι ἂς τὸ παραθέσει ἂν μπορεῖ,
διατυπώθηκαν, δίδοντας μιὰ πιπέρα ἀπ’ τὸ ὅτι κι οἱ ἀναγνῶστες
στή εἰκόνα καὶ βγάζοντας τὰ
τοῦ ANTI μποροῦν νὰ διαβάσουν
σωστά συμπεράσματα ἀπὸ ὅλα
τὴν ἀπάντησή μου στὸ No 5,
ὅσα ἐλέχθησαν. Καὶ ἀπὸ τήν
σ. 13-14, γιά νὰ τὸ διαπιἅποψη αὐτὴ ἡ ἀνακεφαλαίωση
στώσουν ἰδίοις ὄμμασι) πὼς
ποὺ δημοσιεὺετε εἶναι ἐξοργι-

σεβαστεῖ μὲχριτελους, ὅπως τίς
σεβάστηκε δημοσιεὺοντάς τις
μὲ πιστότητα.
Μὲ φιλικοὺς χαιρετισμοὺς
Χρίστος Οἰκονὸμου
Πολιτικὸς Μηχανικὸς

Κύριε Διευθυντά, Ἀναπητὸ Ἀντί»
Σχετικῶς μὲ τὴν ἓρευνάΣχετικὰ
σας μὲ τὸ δημοσίευμά
«Ποῦ πηγαίνει ἡ Δημοκρατία»,
σου, τεῦχος 4 σελ. 14, γιὰ τὴ
μέσα στὰ πλαίσια τῆς ὁποίας
τῶν
«πνευματικῶν ταγῶν»
ἐκὰνατε καὶ σὲ ἐμὲ τὴνστάση
τιμὴ
νά
μελῶν
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουζητήσετε τήν γνώμη μου,
παραλίου τῆς
«Ἀθήνησι Φιλεαὶπαιόευκαλῶ ὅπως ,δημοσιεύσετε
τίς
τικῆς Ἑταιρείας» καὶ γιὰ τὸ πολὺ
ἀκόλουθες παρατηρήσεις.
ἀστεῖο «ψήφισμά» τους πρὸς
Ἐθὲσατε τρία συγκεκριμὲνα
τιμὴν τοῦ τι((ἑχέῳρονος- ἀνδρὸς»
ἐρωτήματα καί τὸ ἐθεώρησα
Παττακοῦ,
θὰ εἷχα νὰ παρατημητικὸ καί καθῆκον μου
νά
ρήσω
ὅτισᾶς
ὀὲν βρίσκω σωστὸ mi
ἀπαντήσω. Ἂν καί θέλω
νὰ
δίνεις τόση σημασία σὲ ἐνέργειες
συγχαρῶ καὶ νά σᾶς εὐχαριστήκαὶ κείμενα
αὐτοῦ τοῦ εἴδους·
σω διὰ τὴν πρωτοβουλία
σας
ἀπὸἐκφράτέτοια «τι-μητικὰ ψηφίσμααὐτή, δὲν μπορῶ νὰ μὴν
τα»καὶ
εἶναι τὴν
γεμάτη ἡ ἑλληνικὴ
σω καί τὴν ἓκπληξή μου
ἱστορία
μὲ πρώτη ἐποχὴ ἀκμῆς
λύπη μου γιὰ τό κλείοιμο
τῆς
τοῦ εἴδους τὴν ἐποχὴ τῆς Μακεδονικῆς καὶ Ρωμαϊκῆς κατοχῆς 4ἢ «προστασίας» τῶν “Ελληνικῶν
πόλεων. ’Ὀσο γιὰ τὸν Καθηγητὴ
κ. Nm. KovraÂéovra, τὸν «eiπάντα» τὸ ψήφισμα, θά ’πρεπε <
νὰ γνωρίζεις πὼς ό διορισμός ζ
του στὴ θέοή roi Γ εν. Ἐπιθεω- ·
ρητοῦ Ἀρχαιοτήτων, πρὶν ἀκόμα
ἀπ’ τὴν πτώση τῆς χούντα
ἔγινε δεκτός, τόσο ἀπ’ τοὺς ἀ
χαιολόγους τοῦ κλάδοι) ὅσο
ἀπ’ τοὺς ἐκτὸς CYamgam'ag, μὲ ”
πραγματικὸ αἴσθημα ἀνακούφισης, γιατὶ ἔβαζε τέρμα στὴ

ποὺ εἶχε ἐπιφέρει ἡ προηγούμενη r
κατάσταση (Σπ. Μαρινᾶτος).
Ἠ ἀνόρθωση τῆς Ἀρχαιολ
γικῆς ’Ῡπηρεσίας καὶ ἡ dey
νωσή της ὥστε νά γίνει ἱκαν
ν’ ἀντιμετωπίσει τὸ δύσκολ
Σὶξίοτέἕῐ ἕένέἑ ῗέἕέἒέἐῖανὰδτ
ἀντιμετωπίσει μόνος του οὔ ξ
ὁ Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς οὔτε τ "
Δ στική καί ἀνεπίτρεπτη.
Ἀποτελεῖ ὅχι μόνον διαστρέἈρχαιολογικὸ Συμβούλιο.
βλωση τῶν ἀπαντήσεων, ἀλλὰ
Σημαντικό ρόλο πρέπει ν
Καὶ αὐτῶν ἀκόμη τῶν ἐρωτημά- παίξει στὸ ἔργο τῆς ἀναόιοργά η
των, μὲ τὰ ὁποῖα δὲν ἀσχολεῖται νωσης τῆς “Ῡπηρεσίας τὸ συνό
καθόλου. καλιστικὸ ὄργανο τῶν ἀρχαιολό
yaw τοῦ κλάδον, ποὺ·πρέπει νὰς
Τὴν εὺθὺνη ὅμως ἀκέραια ἔχει
ὂραστηριοποιηθεῖ, ἐνῶ οἱ ἐκτὸς
ἡ Διεὺθυνση τοῦ περιοδικοῦ τὸ
’Ῡπηρεσίας ἁρχαιολόγοι θὰ [mg
όποῖο ἓθεσε τὰ ἐρωτήματα καί
στὸ ὁποῖο ἀπαντήσαμε. Τὶς γνῶ· · ροῦσαν ἐπίσης νὰ ξρηθήσουνῖ n’f
μες ποὺ διατυπώθηκαν ἔπρεπε νὰ ντωνης ω

ΖΗΤΑΩ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ πολιτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ κατεστημένου μὲ ὅρο τὴν ἑθνικὴ
ὁμοψυχία -τοῦ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Στὸ ἐρώτημα
ποιὲς εἶναι οἱ ἱστορικὲς συγκυρίες ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἀναγκαιότητα νέου πολιτικοῦ βίου, προσδιόρισα μεταξὺ ἄλλων καὶ· τὴν
ἐθνικὴ ὁμοψυχία ποὺ διαμορφώθηκε τόσο στὸ λαὸ ὅσο καὶ στὸν
πολιτικὸ κόσμο στὰ χρόνια τῆς
δικτατορίας. Κι ἀπόδειξη εἶναι
ὁ πραγματικὰ ΝΕΟΣ πολιτικὸς
βίος ποὺ ἄνοιξε μὲ·τὴ νομιμοποίηση τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος, μὲ τὴν ἑμφάνιση σοσιαλιστικῶν καὶ σοσιαλδημοκρατι-κῶν δυνάμεων στὴν Ἑλλάδα ὅχι
σὰν σκιωδῶν κινήσεων, ἀλλὰ
μαζικῶν πολιτικῶν κινημάτων
καὶ ὀργανισμῶν, μὲ τὴν κατάρεγηση τοῦ θεσμοῢ τῆς μοναρχίας. ,“
‘H περίοδος-1944 - 1974 ἔκλεισε. Μιὰ νέα φάση ἀρχίζει. "On-ow;
δὲν τὸ ἀντιλαμβάνεται αὐτὸ καὶ
δὲν συντείνει στὴν ἐπιτυχία, τὴν

ἐργαστήρια· κεραμικῆς
αντικειμενο
naqun Mﬁcvdxn‘B ἰ
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ΟΛΟΙ OI ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ «Zr: ΑΠΟ TON ΣΤΡΑΤΗΓΟ ...ΩΣ TON TZIMMY TON ΜΠΟΞΕΡ ΚΑΙ ΑΠΟ TON
ΜΑΣΤΟΔΟΝΤΟΣΑΥΡΟ ΩΣ ΤΟΥΣ ΝΥΚΤΟΠΙΘΗΚΟΥΣ
ΠΑΡΕΛΑΥΝΟΥΝ Σ’ AYTON TON «ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΚΟΣΜΟ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ» ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
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ΣΕ ΟΛΑ TA ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
- M,

BAIIAH BAIIAIKOY
- ΓΛΑῩΚΟΣ ΘΡΑΣΑΚΗΣ
ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ. ΤΟΥ 1974

ι α ι ι t ψ ι * · ι ψ ιι ψ Ὅμως τὸ ὡραῐο αὐτὸ ὄνειρο ὃὲν ἐκπληρώθηκε γιατὶ
· στὸ· μεταξύ, ἀπὸ μιὰ ἁσύλληπτη ἐμπλοκὴ τῆς τύχης, τὸν ἔφαγαν οἱ κανίὸαλοι τῆς
Νέας Γ ουινὲας, τὴν ἴδια περίπου ἐποχὴ ποὺ κατασπάραξαν καὶ. τὸν υἱὸ Ροκφέλερ. . ψ

- KENTPIKH ΔΙΑΘΕΣΗ, ΠΛΕΙΑΣ Ο.Ε., ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34, ΑΘΗΝΑ 143
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Ἀγαπητὲ ἀναγνώστῃ σοῦ ὑπενθυμίζουμε τὶς ἐκδόσεις μας τοῦ τελευ- ’
ταίου διμήνου.
m" M“ m—xmn upon-nun
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.ῗὶἑέἶῖ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ t. b. hottomore
mum: mum:ΕΞΕΓΕΡΣΗ

Kai μὴν ξεχνᾱτε ὅτι πολὺ σωστὰ ἔχει λεχθεῖέ ἽΞῖναι ντροπὴ νὰ ἓχουμε
ἐξερευνήσει τὸ φεγγάρι καὶ νὰ μὴν γνωρίζουμε πῶς εἵμαστε φτιαγμὲνοι,
πῶς εἶναι τὸ σῶμα pug”.

‘O πρῶτος τόμος κυκλοφόρησε, ὁ δεύτερος Où
κυκλοφορήσει ἐντὸς τῶν ἡμερῶν.
,,.- _-. . 'MSPIKÈÇ ιὲριτικὲςε
ιιἸξὲξηγεῑ
τὶς
λειτουργίες
τοῦ
σώματος
μὲ
anthony smäîh
τρόπο σαφῆ Kl ἐντυπωσιακὰ εἰλικρινῆ”.
Daily Telegraph
_ u Ἕνα (ξυγιξῖιονιστικὸ βιβλίο γιὰ ἕνα σύγκλονι(ΠΙΚο Balla . The Guardian

—“... Παραφράζοντας Υτὸν Χόμπκεν, ἓχοὺῂε
ὲδῶ μιὰ ἀνθρώπινῃ βιολογία κατάλληλη γτὰ
. ’ὅλα τὰ τρισεκατομμύρια τῶν ἂνξ)ῌᾶῒὲζῇ L
_ “Tépnsl μὰ Kl ἀκονίζει τὴνεκὲιὲηέ d s ,
’ ’ ce - n cot
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