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Νὰ φύγουν oi Ἐφιάλτες
Ταραγμὲνο τὸ τελευταῖο δεκαπενθήμερο. Νεοναζιστὲς, νεοφασίοτες
καὶ χουντικοὶ τραμποῠκοι ἑξαπόλυσαν καινούργιο κύμα θορυβωδῶν’
προκλήσεων. Χωρίς, βέβαια, να ὲνοχληθοῠν -τί περίεργοῐ- ἀπὸ τὶς
κατὰ τὰ ἄλλα πάντα δραστήριες καὶ άποτελεσματικὲς ὑπηρεσίες ἀσφαλείας. Oi ὸποῖες -καλυ-Πτόμενες πεισματικά, ὅπως συνήθως, ἀπὸ τὸν

κ.Γκίκα- ἔβαλαν τὸ χεράκι τουςστὴν προσιτάθεια δημιουργίας ἀτμόσφαιρας δυσφορίας καὶ ἐντασης, κλείνοντας την κυκλοφορία οτὸ κέν-

τρο τῆς Ἀθήνας μὲ κάθε ἄλλο παρὰ πειστικὸ πρόσχημα, μιὸι μικρὴ
συγκεντρωση νὲων ποὺ διαμαρτύρονταν για την άτιμωρησία τῶν νεοφασιστῶν Kl ἁποδεικνύοντας, μὲ τη βάναυση κακοποίηση τῶν δύο
δημοσιογράφων στὸ χῶρο τῶν δικαστηρίων, ὅτι εἶναι βαθύτατα διαποτισμὲνες άπὸ τὴ φιλοσοφία τῆς βίας καὶ τῆς προβοκάτσιας, στὸ
πνεῦμα τῆς ὁποίας διαπαιδαγωγήθηκαν στη διάρκεια τῆς Ἕτῐταετίας.
Ταυτόχρονα, οἱ Τοῠρκοι μινιιμπεριαλιστὲς, σὲ μιὸι παράλληλη ἑπιχείρηση, άνὲβασαν καὶ πάλι ἐπικίνδυνα τή θερμοκρασία στὸ Αἰγαῑο. Τὴν
άνὲβασαν μὲ τήν προκλητική δήλωση τῆς πολιτικῆς τους ἠγεσίας ὅτι ἡ
χώρα τους διεκδικεῑ τὸν ἓλεγχο οτὸ Αίγαῖο - καὶ ότι τὸ θὲμα θὸι συζητηθεῖ μὲ τὸν πάντα πρόθυμο νὰ τοὺς άκούσεὶ Γενικὸ Γραμματὲα τοῦ
NATO K. Λουνς; μὲ τὰ μεγάλα ναυτικὰ γυμνάσια στῆν περιοχὴ τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν ποὺ βρίσκονται κοντα οτῖς άκτὲς τους· μὲ τὶς ἐπανειλημμὲνες παραβιάσεις τοῦ ὲλληνικοὺ ὲναὲριου χώρου στήν ἴδια περιοχή· μὲ τήν ὲπίδειξη, τέλος, ἑπιθετικότητας οτὸ( ὲλληνοτουρκικὰ σύνο~ α, OT‘ Θράκ .
P
Είνηαι φανεϊρὸ ὅτι-οἱ δυὸ ἐπιχειρήσεις δὲν συνέπεσαν χρονικὰ ἁπλῶς
«κατὰ σύμπτωση». Κάτι παρόμοιο συνέβη καὶ οτὸ παρελθὸν -τὶς μὲρες
ποὺ άποκαλύφθηκε ἡ συνωμοσία τῶν Ἰωαννιδικῶν ἀξιωματικῶν ποὺ
εἶχαν παραμείνει σὲ θέσεις-κλειδία τοῦ στρατοῦ χάρις στή γεφυροποιητική πολιτικὴ τού κ. Ἀβὲρωφ. Καὶ κάτι παρόμοιο θα συμβεῖ, ἀσφαλῶς, καὶ στὸ μέλλον. Γιατὶ αὐτὸ ἐπιτάσσουντὰ συμφέροντα ἐκείνων
ποὺ κινοῦν τὰ νήματα άπὸ τὸ παρασκήνια δηλαδή, τοῦ Πενταγώνου,
τοὺ ΣτέΪτ Ντιπάρτμεντ καὶ τῶν άμερικανικῶν καὶ νατοϊκῶν μυστικῶν
ὑπηρεσιῶν, ποὺ θέλουν, τὴν ὥρα ποὺ οἱ θέσεις τῶν ΗΠΑ κλονίζονται
οτή Μὲση Ἀνατολη καὶ στήν Πορτογαλία, νὰ ὲξασφαλίσουν τὰ μετόπισθεν τους στη μαρτυρική Κύπρο καὶ ἂν εἶναι δυνατὸν καὶ στὴν Ἑλλάδα.
Τὴν ἁπλή αὐτη ἀλήθεια ἑλπίζουμε νὰ την ἔχουν ὺπόψη τους ἐκεῖνοι
στην κυβὲρνηση ποὺ νοιάζονται γιὰ τη δημοκρατία - ἔστω, τη δική
τους, συντηρητική, άστική, δημοκρατία. Καὶ ποὺ μοιάζει νὰ ὑποπτεύονται τὸ μέγεθος τῆς συμφοράς ποὺ δὲν θα διστάσουν να προκαλὲσουν
στή χώρα μας ὅσοι βρίσκονται πίσω άπὸ τὶς ὲλληνικὲς μαριονὲτες τους
καὶ τοὺς Τούρκους οτρατοκράτες.

Κι ἂν τὴν ἔχουν, θα πρέπει νὰ καταλάβουν ὅτι ἐπιβάλλεται να αντιδράσουν γρήγορα καὶ μὲ λιγότερη πιὰ διστακτικότητα. Ἀπαλλάσσοντας τήν κυβὲρνηση ὰπὸ τήν παρουσία τῶν «γεφυροποιῶν». Καὶ προωθώντας τὴν κάθαρση μὲ τήν ἑπιβαλλόμενη ταχύτητα. "COTE να παραμεριστούν, ὅσο άκόμα εἶναι καιρός, οἱ Ἐφιάλτες ποὺ άπειλοῠν μόνιμα τὰ μετόπισθεν μας, κάθε φορὰ ποὺ ὁ τουρκικὸς μινιιμπεριαλισμός,
oi ΗΠΑ καὶ τὸ NATO προωθοῠν τη μεγάλη τους ὲπιχείρηση ποὺ μπορεῑ
νὰ άποδειχτεῖ για τή χώρα μσς ὁ πιὸ θανάσιμος κίνδυνος ποὺ γνώρισε
στη νεώτερη ἱστορία της.
Ὁ ὲλληνικὸς λαὸς αὐτὸ περιμένει. ”Οπως φάνηκε KI άπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῶν δημοτικῶν ἑκλογῶν. Ποὺ ἔδειξαν ὅτι ὁ λαός, ἂν ὑπερψήφισε, τὸ Νοὲμβρη, τὸν κ. Καραμανλή, τὸ ἔκανε εὐκαιριακά, μὸνο καὶ
μόνο γιατὶ ἔλπιζε να άπαλλαγεῑ ἔτσι ὰπὸ τοὺς Ἐφιάλτες ποὺ η δι κτατορία εἶχε άφήσει ἁνάμεσά μας.

Ὀ ἑκδότης

ΕΝ Ω ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ
ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ
ΠΟΛΛΑ TA KAINA
ΔΙΑΦΑΙΝΟΝΤΑΙ
Οἱ δημοτικὲς ἐκλογὲς ὁδήγησαν, στὸν πρῶτο γύρο, σὲ μιαν
έντυπωσιακὴ νίκη τῶν προοδευτικῶν δυνάμεων. Ποὺ θὰ ἧταν
ἀσφαλῶς πολὺ μεγαλύτερη, ἂν οἱ διενέξεις, ποὺ συγκλσνίζουν
πάντα τὴν Ἀριστερά, ἀλλὰ καὶ ἡ διστακτικότητα τῆς συντηρητικότερης μερίδας τῆς ΕΚ-ΝΔ νὰ δεχτεῖ μιὰ πλατιὰ ἀντιφασιστικὴ συνεργασία, δὲν ἐμφάνιζανςαύτὲς ἀκριβῶς τὶς δυνάμεις
πρὸς τὶς ὁποῑες στράφηκε τὴν περασμένη Κυριακὴ ὁ λαός, διασπαμένες σὲ μιὰ σειρὰ σημαντικὰ ἀστικὰ κέντρα.
Πάντως, ὕστερα ἀπ’ αὐτὸ τὸν πρῶτο γύρο τῶν δημοτικῶν,
ἀκόμη καὶ ὁ πολιτικὰ ἀφελέστερος καταλαβαίνει γιατί ῆ κυβέρνηση προσπάθησε-μάταια, εὐτυχῶς —— νὰ τὶς «ἀπολιτικοποιήσει». Τὸ προσπάθησε, γιατὶ προφανῶς προεξοφλοῦσε ὅτι
θὰ ἀπέληγαν σὲ ἥττα τοῦ συντηρητισμοῦ, ποὺ εἶχε, έν τούτοις,
θριαμβεύσει - μὲ τὸ 54.6% 101') κ. Καραμανλῆ - στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς ποὺ εἶχαν διεξαχθεῖ πρὶν ἀπὸ τέσσερις μόλις μῆνες.
Γεγονὸς ποὺ θὰ ἀπεδείκνυε - ὅπως καὶ ἀπέδειξε ἤδη - ὅτι
ἐκείνη ἡ νίκη τοῦ κ. Καραμανλῆ — καὶ ὄχι τῆς «NA.» — ἦταν
καθαρὰ εὐκαιριακῆ. Καὶ ὅτι ὀφειλόταν οτὴν πεποίθηση τοῦ
λαοῦ ὅτι στὴ δοσμένη ἱστορικὴ στιγμὴ καὶ κάτω ἀπὸ τὶς δοσμένες εἰδικὲς συνθῆκες, ὁ κ. Καραμανλῆς ἦταν ἐκεῖνος ποὺ θὰ
μποροῡσε πιὸ σίγουρα καὶ μὲ λιγότερους κινδύνους ἀπὸ ὅ,τι
ὁποιοσδήπστε ἄλλος νὰ μᾶς ἀπαλλάξει ἀπὸ τοὺς Ἐφιάλτες ποὺ
ἀφησε ἀνάμεσά μας, ἡ πιὸ ὀδυνηρὴ φάση τῆς ἀμερικανοκρατίας, δηλαδὴ, ἡ Ἑφταετία, Γεγονὸς ποὺ θὰ ὁδηγοῦσε - ὅπως
καὶ ὁδήγησε - μὲ τὴ σειρά του, οτὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς βγῆκε ἀπὸ τὴ δικτατορία ὅχι συντηρητικότερος, ὅπως

51%‘Ef’bv‘g‘i‘iﬁoilxolﬁ‘é'nﬁﬁilgﬁg’égi Οἱ ξένοι σύμμαχοί “‘g’ ἀλλὰ
ΒΛΕΠΙΞΙ ΤΟΥΣ Kl ΝΔΥΝΟΥΣ
Τοὺς κινδύνους ποὺ συνεπάγεται γιὰ τὴ μελλοντικῆ του
θέση ἡ ἀδιαφορία μπρὸςα αὐτὴ τὴ ριζοσπαστικοποίηση τῆς
πλειοψηφίας τοῦ έλληνικοῦ λαοῦ, φαίνεται να τοὺς καταλαβαίνει ὁ κ. Καραμανλῆς. Γιατί, βέβαια, δὲν εἶναι τυχαῑο ὅτιτὸ
ἴδιο αὐτὸ δεκαπενθήμερο ὁ κ. πρωθυπουργὸς προχώρησε στὴν
ὁλοκλήρωση σειρᾶς μέτρων καὶ σὲ δηλώσεις ποὺ τείνουν νὰ τὸν
έμφανίσσυν ὡς μετακινούμενο σταθερὰ πρὸς λιγότερο συντηρητικὲς θέσεις καὶ ὡς ἀπομακρυνόμενο συστηματικὰ ἀπὸ τὴν
ἀντιδραστικῆ, φασιοτίζουσα καὶ μὲ «γεφυροποιητικὲς» διαθέσεις ἀκρα δεξιά, ποὺ τείνει νὰ συσπειρωθεῖ γύρω ἀπὸ τὸν κ.
Ἀβέρωφ καὶ λιγότερο ἐμφανῶς γύρω ἀπὸ τὸν κ. Γ. Ράλλη.
Συγκεκριμένα, ὁ κ. Καραμανλῆς; 1. Σχημάτισε - πράγμα
πρωτοφανὲς γιὰ ἑλληνικὸ κόμμα τῆς δεξιᾶς - K.E. τῆς «NA.»
στὴν ὁποία, μάλιστα, συμπεριέλαβε καὶ γνωστοὺς κεντροδεξιούς, ὅπως ὁ στρατηγὸς Τσολάκας. 2. Ἀνακοίνωσε ὅτι τὸ Πολιτικὸ Γραφεῖο τοῦ κόμματός του δὲν θὰ τὸ διορίσει ὁ ἴδιος,
ἀλλὰ θα τὸ ἐκλέξει ἡ K.E. 3. Μετὰ τὴ συστηματικὴ έπίδειξη
ἀπροθυμίας νὰ ἐπιτρέψει ἀναζωογόνηση τῆς ἀμερικανοκρατίας -— 1101‘) 101') τὴν ἀναγνώρισε καὶ ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου διακήρυξε τώρα καὶ τὴν ἀπόφασή του νὰ προχωρήσει, «ἂν
χρειαστεῖ», καὶ σὲ «κοινωνικοποίηση» ὁρισμένων μεγάλων μονάδων τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.
Ἐπιπλέον, ὁ κ. Καραμανλῆς καὶ τὸ περιβάλλον του προχωροῦν σὲ μιὰ έπίδειξη ἁβρότητας - τὴν ﬂow σημειώσει καὶ οἱ
θεατὲς τῶν έκπομπῶν τῆς τηλεόρασης ἀπὸ τὴ Βουλὴ - πρὸς τὸν
ἀρχηγὸ τοῦ ΠΑΣΟΚ, ποὺ μέχρι χτὲς ἧταν «κόκκινο πανὶ» γιὰ
ὁλόκληρη τὴ Δεξιὰ καὶ παραμένει πάντοτε «κόκκινο πανὶ» γιὰ
τὸν κ. Ἀβέρωφ καὶ τοὺς ἀλλους «γεφυροποιούς». (Καὶ δὲν
ἔχει ξεφύγει κανενὸς τὴν προσοχὴ ὅτι τὴν ἁβροφροσύνη, τοῦ
τὴν ἀνταποδίδει μὲ ἀξιοσημείωτη ἐπιμέλεια καὶ ὁ Ἀνδρέας
Παπανδρέου, ποὺ ἀποφεύγει συστηματικὰ τὶς αἰχμὲς κατὰ τοῦ
πρωθυπουργοῡ).
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ΑΝτιΛοτο

Στὸ τεῦχος μας αὐτὸ δὲν ὑπάρχει ANTI - κείμενο του
Μπόστ. Γιατῑ ὁ συνεργάτης μας κάνει τὶς διακοπές
του κάπου στήν Ἐλλάδα. Οἱ άναγνῶοτες μσς, ὰς μὴν,
ἀνησυχοῠν. Ὁ Μπόστ. θα ἐπιστρέψει συντομαξεε-

κούραστος. Καὶ τὰ ANTI‘ — κείμενα του θα ἐμφανιζ»
στοῡν καὶ πάλι ἀπ’ τὶς οτήλες μας, δροσερωτερα και
καυστικὸτερα παρὰ ποτέ.

ΔΗΜΟΣΙΑ "H NEA TAEH
T0 ποῠ ὁδηγεῖ ἡ ἀνοχή τῆς κυβέρνησης ἀπέναντι σὲ ὁρισμένους ὑπουργοὺς, ποὺ ἠ κάθαρση δὲν φαίνεται να τοὺς
ἐνδιαφέρει ίδιαίτερα καὶ ἡ δημοκρατία να τοὺς ἐμπνέει ἀρκετά, φάνηκε στὴν ένταση καί ἀνεση τοῦ φασιστικοῡ ξεσπάσματος τῶν ἡμερῶν ποὺ πέρασαν.(1)ασιστικα μπογιαντίσματα, τρομοκρατικὲς έκδηλώσεις, χιτλερικὲς «παρελάσεις», νέα μαχαιρώματα K01‘I προκλήσεις νεοφασιοτῶν,
θρασεῖς έμφανίσεις χουντικῶν καὶ ἀλλα, μένουν χωρὶς
ἀπάντηση, χωρὶς ἐξηγήσεις Για μιαν ἀκόμα φορα καλύπτονται κάτω ἀπὸ τὴν εξοργιστικὴ σιωπη τοῦ ὑπουργοῠ
Δημοσίας Τάξεως ἢ κατα ἀπαράδεκτο τρόπο συσκοτίζονται μὲ δηλώσεις του. Καὶ ένῶ ὅλα αὐτα συμβαίνουν λίγους
μῆνες μετα Tr‘1v ἀποκάλυψη τοῦ α’ίσχους τῶν OnepsevIKoφρόνων, προσκόπων τῆς έθνικῆς- διάβαζε, φασιοτικῆς σωτηρίας, φοβούμαστε μήπως ὁ K. ὑπουργὸς Δημοσίας
Τάξεως, συγχέει Tr‘1 Δημόσια μὲ τη ,Νέα Τάξη.

‘

ENA KOMMATI »τῆς ἐπιτυχίας
τῆς βελτίωσης
τῆς ἀνάπτυξης

τοῦ ἁ V I: i

EINAI ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ

EINAI APKETA;
l'lcxp’ ὅλες τὶς διαβεβαιώσεις τῆς κυβέρνησης ὅτι ἐλέγχει
τήν κατάσταση, ὁλο καὶ κάτι τῆς ξεφεύγει. Καὶ τὸ κάτι σήμερα μπορεῖ να εἶναι τα πάντα αὔριο. ‘O K. Καραμανλῆς
ἐπέδειξε προχθὲς μεγάλη εὐθιξία στῖς ὕβρεις, ὁπως εἶπε,

ΓΡΑψοΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

ὅταν κάποιος ἡγέτης τῆς Αντιπολίτευσης ἀναρωτήθηκε για
τὶς ἑπιρροὲς ποὺ τυχὸν δέχεται ὁ πρωθυπουργὸς ἢ τὸ
περιβάλλον του γενικότερα. (Ωστόσο, ἀφήνεται να εἶναι δυνατὸν στῆν κάτω ἀπὸ κρατικό, ὑποτίθεται, έλεγχο ΥΕΝΕΔ,

στὸ ὁ V I: i

να βρίζει κατα πολὺ χειρότερο τρόπο την κυβέρνηση καὶ
γενικα τὸν πολιτικὸ κόσμο, μὲ διαστρεβλώσεις κειμένων καὶ
καπηλεία ὀνομάτων τῶν ἀκραιφνῶν δημοκρατῶν συγγραφέων τους, κατηγορώντας τοὺς πολιτικοὺς σαν ἀχρηστους
KOI‘I ἀνήμπορους. Αὐτα ποὺ κάνει ή κυβέρνηση στὸν ἀγώνα
κατα τῶν χουντι κῶν καὶ τῶν πεμπτοφαλαγγιτῶν τους, είναι ἀρκετα για να διαψεύσουν τἰς κατηγορίες τῶν διαβρω-

Ο

κυκλοφορεῐ
κάθε δεύτερο Σάββατο

τῶν τῆς δημοκρατίας,
ΔΕΝ EINAI ΠΙΣΪΕΥΪΟΣ
Δὲν εἶναι μόνο ὁ ζῆλος καὶ ὁ «δυναμισμὸς» ἀστυνομικῶν
ὀργάνων, ποὺ θέλουν να ὀνομάζονται καὶ(«ὄργανα τῆς τά.ξεως», ἡ ὲθελοτυφλία τους μπροστα σὲ έγκληματικὲς πρά·
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ξεις νεοφασιστῶν, ἡ ένοχη σιωπή μπρὸς στοὺς τραμπούκους τοῦ ὲλληνικού ναζισμοῠ καὶ ἡ κάλυψή τους, ποὺ μᾶς
, πείθουν πὼς πραγματικα ἀφομοίωσαν τα μαθήματα κα. r’ ταπίεσης ποὺ διδάχτηκαν ἀκόμα καλύτερα στῂν Εφταετία
Εἶναι κατ ἀλλα πολλά. Αλλα τὸ χειρότερο ἀπὸ ὅλα εἶναι ἡ
λήψη μέτρων, τελευταῖα, ποὺ ἀγγίζουν τα ὅρια καὶ μᾶς θυμίζουν έντονα πολιτικὲς προβοκάτσιες σαν κι αὐτὲς ποὺ
‘
ὁδηγοῦν σὲ ὸχλοκρατίες καὶ στρώνουν τὸ δρόμο οτὶς δικτα-

Γράφομαι συνὸρομητὴς γιά.·
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τορίες. Τίς τακτικὲς αύτές, ποὺ γνωρίσαμε μὲ πικρὲς ἐμπει-
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ρίες στὸ παρελθόν, δὲν μποροῠμε -να τὶς συγχωρήσουμε

τώρα. Κι έτσι ἀσυγχώρητη ήταν ἡ ἐνέργεια τῆς Ἀστυνομίας
ν να ἀποκλείσει χωρὶς λόγο τη συγκοινωνία στὸ κέντρο τῆς
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Ἀθήνας στὶς 27 Μαρτίου. O K. Γκίκας έσπευσε καὶ πάλι να
I δικαιολογήσει αὺτὲς τὶς πράξεις, ποὺ φανερώνουν χουντική
νοοτροπία. Ἀλλὰ πόση ἀλήθεια ἔλεγε καὶ πόσο πιστευτὸς
’
έγινε, μπορεῖ να τὸ διαπιοτώσει, διαβάζοντας καὶ φιλοκυβερνητικὲς ἐφημερίδες, ποὺ τουλάχιστον σέβονται τὸν

ῑ

ἑαυτό τους καὶ τη δημοκρατία.

..................................

ΑΣ ΤΟ EXEI ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ

κότητα τα περὶ «Λαῖκῶν Μετώπων», ὁ ὑπουργὸς θα
ἔπρεπε τότε, ἀντὶ να τα καταδικάζει, να ἀναρωτιέται ποια

Τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἀστυνομικῆς ἀβρότητας-δοκίμα-

gaffe.f??%‘i’23'§'l$“2§1§’3a32%333%?1‘3'WE’SKE‘STOi’.
θήκοντός τους. Ἡ ἀμεσηὸμως ἀπεργία τῶν δημοσιογρά’φων τῆς χώρας εἶναι μια μικρὴ ἐνδειξη τῶν απαντήσεων
ποὺ εἶναι ἀποφασισμένος να δίνει σὲ τέτοιες ἐνέργειες ἕνας
λαὸς τοῦ ὁποίου τα τραυματικα βιώματα ἀπὸ τὸν πρόσφατο φασισμὸ εἶναι πολὺ νωπά. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ για τοὺς
βιβλιοπῶλες τῆς Ἀθήνας, τα καταοτήματα τῶν ὁποίων
ἐγιναν ἐπανειλημμένα στόχος τῶν νεοφασιστικῶν ἀσχημιῶν, χωρίς, κατα «περίεργη σύμπτωση», ἡ Ἀστυνομία να
συλλάβει ἐστω καὶ ἐναν ἐνοχο. Ἀπάντησαν καὶ αὐτοὶ μὲ
ἀπεργία καὶ πορεία διαμαρτυρίας. Ἂς τὸ ἐχει ὑπόψη του ὸ

ἀλλοτε ῆγέτης τοῦ ΙΔΕΑ καὶ ὑποστηριχτῆς τοῦ Παπαδοπουλικοῦ συντάγματος κ. Γκίκας, ποὺ δέν φαίνεται να βιάζεται ίδιαίτερα να ἀποκαλύψει καὶ ἐξαρθρώσει τῆ «Νέα
Τάξη».
. ·

το ΒιετΝᾸΜ ’ “

ἀνάγκη θα τα ὑπαγόρευε.
‘H χρονικῆ σύμπτωση τῶν δηλώσεων αὐτῶν μὲ τῆν
ἑβδομάδα ἐπιδείξεων φασιστικῆς νοοτροπίας καὶ δύναμης
ἀπὸ μέρους παρακρατικῶν ὸργανώσεων, ἀλλα καὶ ἀπὸ
κάποια κρατικα ὄργανα, μάς ἐκπλήσσει. Καὶ ἐνῶ στῆ Βουλῆ
γίνονται όλο καὶ πιὸ φανερὲς οἱ ἐνδείξεις μιάς πραγματοποιοὺμενης ἐθνικῆς ἀντιδικτατορικῆς ὲνότητας, ὁ ὑπουργός, ἀντὶ να στραφεῖ κατα τῶν ἀντιδραστι κῶν μέσα καὶ ἐξω
ἀπὸ τῆν κρατικῆ ἐξουσία στοιχείων, μὲ τῆν ἐνέργειά του
αὐτή, σὲ ἀκατάλληλη ἐντελῶς ώρα, ὑπονομεύει τῆ δημοκρατικῆ συνεργασία. Ποιὸν μποροῠν να χαροποιοῦν τέτοια
σφάλματα, τὸ δείχνει καθαρα τὸ ἀρθρο τοῦ Σ. Κωνσταντόπουλου, τῆν ἐπομένη τῶν δηλώσεων τοῦ ὑπουργοῦ. "000
για τὸν κίνδυνο δικτατορικῆς ἐκτροπῆς, ἡ κυβέρνηση πρέπει κάποτε να σταματήσει να τὸν ἐπισείει καί, ἀν πραγματικα ὑπάρχει, να στραφεῖ θαρραλέα ἐναντίον του καὶ να
μᾶς ἀπαλλάξει, σαν ὑπεύθυνη πολιτικῆ ἐξουσία, τὸ συντομώτερο ἀπ’ αὐτόν.

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ ΕΚΜΑΥΛΙΣΜΟΣ;

Τα αἰσθήματα καὶ οἱ σκέψεις κάθε προοδευτικοῦ ἀνθρώπου για τὸ ἐπος τοῦ Βιετνάμ, ποὺ πλησιάζει στῆ θριαμβευτικῆ ὁλοκλήρωσή του, δὲν μποροῠν βέβαια να γίνουν
ἀντικείμενο ἐνὸς σύντομου σχολίου. Ἐκεῖνο μονάχα ποὺ θα
μπορούσαμε να συναισθανθοῠμε ἀπέναντι στῆν ἱστορία
ἑνὸς λαοῦ ποὺ ἐσωσε τῆν τιμῆ τῆς ἀνθρώπότητας μέσα
στῆν παρακμῆ τοῦ δεύτερου μισοῦ τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, είναι οἱ δικές μας εὐθύνες καί ὑπαιτιότητες ἀπέναντι στῆ δική
μας χώρα καὶ στῆν πανανθρώπινη ὑπόθεση τῆς κοινωνικῆς
ἐλευθερίας καὶ προκοπῆς.

ΑΣΪΟΧΕΣ

Φαίνεται πῶς ἡ κάθαρση δέν ἐχει καθυστερήσει μονάχα
στὸν κρατικὸ μηχανισμὸ καὶ τα Σώματα Ἀσφαλείας, ἀλλα
ἀκόμα καὶ στα μυαλα πολλῶν ἀρμοδίων προσώπων ἢ
ὑπηρεσιῶν,όπως ἐκεῖνες ποὺ τροφοδοτοῦσαν μὲ διαπαιδαγωγικα ἐργα πορνό, κατώτατης ὑποστάθμης, τοὺς κινηματογράφους. Ἅσχετα ἀν ῆ ἐκμετάλλευση κτηνωδῶν ἐνστίκτων γίνεται σκόπιμα ἀπὸ νοσηροὺς μηχανισμοὺς ἰδεολο-

γικῆς ἀναπαραγωγῆς τῶν κρατούντων καῖ ἀποπροσανατολισμοῦ τῶν μαζῶν, ῆ ἀπὸ ἰδιῶτες ἐπιχειρηματίες, ποὺ
ἐπιβεβαιώνουν ἐτσι τὸν κοινωνικό τους ρόλο, τὸ ζήτημα είναι ὅτι τέτοιοι μηχανισμοῖ θεσμοποίησης τῆς διαφθοράς καὶ
ἐκπόρνευσης τῶν ἀνθρωπίνων συνειδήσεων πρέπει να τεθοῦν ὑπὸ ἐλεγχο. ‘H σεξουαλικῆ διαφώτιση δὲν γίνεται μὲ

Ἀναπάντεχες καὶ μονομερεῖς δηλώσεις ἐκανε λίγο πρὶν

τῖς προβολὲς «ἀνωμαλιῶν», ἀλλα μέσα στα πλαίσια ἐνος

ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς στοὺς Δήμους ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν

ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος, ποὺ δὲν θα θεωρεῖ ἐξοβελιστέες
καὶ ἀμαρτωλὲς τἰς ἀνθρώπινες ἐπιθυμίες, ίδέες καὶ ὁρμές.
Σύστημα, ῆ ἀνυπαρξία ἀκριβῶς τοῦ ὁποίου, γεμίζει μὲ
μορφαπικα καὶ σεξουαλικα ὑποσιτισμένους τἰς κινηματογραφικὲς α’ίθουσες. Καὶ αὑτά, βέβαια, δὲν λέγονται ἀπὸ
ήθικολογικὸ πουριτανισμό, ἀλλα γιατῐ ὑπάρχει συνείδηση

μιάς κυβέρνησης ποὺ κατηγορηματικα εἶχε ταχθεῖ ἐνάντια
στῆν πολιτικοποίησή τους. Συμπέρασμα καὶ κατάληξη τῶν
δηλώσεων αὐτῶν, ἠταν ῆ παρότρυνση πρὸς τοὺς ἐκλογεῖς
να καταδικάσουν μὲ τῆν ψῆφο τους τοὺς σχηματισμοὺς
«Λαϊκῶν Μετώπων», οτὸ ὄνομα κάποιου κινδύνου δικτατ
τορικῆς ἀνωμαλίας. Εἶναι τουλάχιστον βιαστικὸς ὁ χαρακτηρισμὸς τῶν παρατάξεων συνεργασίας τῶν εύρύτερων
δημοκρατικῶν δυνάμεων σα «Λάϊκα Μέτωπα». Ἀλλα καὶ
ἀν ἀκόμα ἀνταποκρίνονταν κυριολεκτικα στῆν πραγματι-

ΕκΔοΣΕΙΣ κΕΔΡοΣ
Πανεπιοτημίου 44 — Τηλ. 615.783.

KYKA ΟΦΟΡΕΙ

γιὰ πρώτη φορὰ ,στῆν Ἑλλάδα
ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ
Ὁ ἄνθρωπος
μὲ τὸ γαρύφυλλο

τῶν κοινωνικῶν συνεπειῶναὺτοῦ τοῦ εἴδους τῶν ἐκτονώ-

σεων. Οἱ ’ίδιοι ποὺ ἐξεγείρονται για τα κοινωνικα καὶ ποινικα ἐγκλήματα, εἶναι αὐτοὶ ποὺ διαπράττουν πρῶτοι τῆν
ήθικῆ αὐτουργία.

σύγχρονος,
κινηματογραᾱῖῡς
Φεστιβὰλ Μοντρεὰλ
75
Τσάϊνατάουν τοῦ Ρ. Πολάνσκυ
Ζ, Δοκιμῆ, Τραγούδια τῆς Φωτιᾶς,
Ρωμιοσύνη ,
Παρουσίαση Ζὰκ Ριβὲτ
Κριτικὲς ξένων ταινιῶν
Ἀϊζενστάῐν - Θωρηκτὸ Ποτέμκιν
Σχόλια γιὰ τὴν τηλεόραση
ε δρΧ.50

ἑρμηνεύοντας τα γεγονότα ἀπ’ τῆ δική μας σκοπια

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
‘H άποψη τῆς κοινωνικοποίησης μονάδων τῆς παραγωγῆς έπαιμε να ἀποτελεῖ προνόμιο τῆς ἀριστερᾶς. Πρὶν ἀπὸ
λίγες ἐβδομάδες ὁ κ. Καραμανλῆς, σὲ συνέντευξή του πρὸς
τοὺς «Τάϊμς» τοῦ Λονδίνου, τόνισε ὅτι δὲ θα διατάσει να

προχωρήσει στῆν κοινωνικοττοίηση μονάδων παραγωγῆς
ἀν θεωρη θεῖ ἀπαραίτητο για κοινωνικούς, τεχνικοὺς ῆ οἰκονομικοὺς λόγους. Ἕτσι, oi ἐττιφ ανειακὲ ς

διαφορές ἀνάμεσα στῑς πολιτικὲς παρατάξεις τῆς χώρας μικραινουν.
Ὅταν η δεξιά προχωρεῖ σὲ τέτοιες Θέσεις — δὲν ἐνδιαφέρει τώρα ἀν τὸ κάνει για προπαγανδιστικούς ῆ όχι λόγους —
καθορίζει σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ τὸ παιχνίδι τῆς ἀριστερᾶς.
‘H παλια μεθοδολογία καὶ έπιχειρηματολογία ποὺ ἔφθανε
μέχρι τῆν κοινωνικοπσίηση δὲν εἶναι πια ἀρκετή. ‘H ἀριστερα χρειάζεται να βρεῑ νέους, περισσότερο δημοκρατικούς, δρόμους προσέγγισης τῶν προβλημάτων καὶ να ε’ξηγήσει τὸ τί σημαίνει κοινωνικοποίηοη καὶ μέ τί ἀλλα μέτρα
πρέπει να συνοδευτεῖ πέρα ἀπὸ τῆ γενικῆ ἀρχή.

TA BAAKANIA
‘H προσέγγιση τῆς Ἑλλάδας μὲ τίς Βαλκανικὲς χῶρες δημιουργεῖ μια νέα κατάσταση στῆν περιοχῆ τῆς Μεσογείου
καὶ τῆς Εὐρώπης. Μερικές μικρές χῶρες, παρα τῆν ἀντίδραση καὶ στὸ βαθμὸ ποὺ τὸ ἐπιτρέπουν oi μεγάλες δυνάμεις, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ζώνη εἰρήνης καὶ
ἀσφαλείας. ‘H έπέκταση τῆς συνεργασίας σὲ κοινὲς παραγωγικὲς μονάδες καί σὲ κοινῆ ἀξιοποίηση μεθοριακῶν
πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν ἐνισχύει ἀκόμα περισσότερο
τῆ ζώνη εἰρήνης τῆς περιοχῆς καί διευρύνει τα περιθώρια
ἀνεξαρτησίας κινήσεων τῶν μικρῶν.
Ἡ ἀντίδραση τῆς Τουρκίας στῆν καινούργια αύτῆ ἑλληνικῆ πολιτικῆ ήταν χαρακτηριστικῆ καὶ έπιβεβαιώνει τῆ ζωτικῆ σημασία ποὺ ἔχει για τῆ χώρα μας ῆ συνέχισή της.’
ἰοχυρίστηκαν oi Τοῦρκοι ὅτι ῆ συνεργασία στα Βαλκάνια
στρέφεται ἐναντίον τους, γιατῖ ἐνισχύει τὶς ἐλληνικὲς θέσεις
καὶ ταυτοχρονα ἀπομονώνει τοὺς ίδιους στῆν περιοχή.
‘H ἀπομόνωση αύτή, ἐν τούτοις, προέρχεται ἀπὸ τὸν
ύποϊμπεριαλιστικὸ ρόλο ποι) ἀνέλαβε να παίξει η Τουρκία
στῆν περιοχῆ τοῦ Αἰγαίου καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου.
Ἠ στρατιωτική χούντα ποὺ κυβερνᾶ, στῆν πραγματικότητα,
τῆν Τουρκία, ἔχει μετατρέψει τῆ χώρα αύτῆ σὲ κύρια βάση
τῆς Ἀμερικῆς στῆν περιοχή. Μόνο ἔται μπορεῑ να ἐξηγηθεῖ
τὸ γεγονὸς ὅτι μια χώρα χωρὶς κυβέρνηση για ἑπτα ὁλόκληρους μῆνες, μπορεῑ καὶ παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες σὲ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Kai δέν πρέπει, φυσικά, να διαμαρτύρεται για τίς ἀντιδράσεις.

ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΑ
Ὁλόκληρος ὁ πολιτικὸς κόσμος καὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς

ἐπιθυμοῦν τῆ σύσφιξη τῶν σχέσεών μας μὲ τοὺς Ἄραβες.
Καὶ oi λόγοι δὲν εἶναι μόνο οἰκονομικοί. Βέβαια, μὲ τὸν τεράστιο πλοῦτο τους ἀπὸ τα πετρέλαια, oi Ἄραβες μποροῠν να
λύσουν πολλα καὶ ἐπείγοντα προβλήματα τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μέσα ἀπὸ μια κατάλληλη κρατικῆ πολιτική.
”Ομως, ῆ σύσφιξη τῶν ἐλληνοαραβικῶν σχέσεων εἶναι
περισσότερο, εἶναι κυρίως πολιτική. Ἰδιαίτερα τώρα, μετα

τῆν ἀποτυχία τῆς εδιπλωματικῆς ἀποστολῆς Κίσσιγκερ καὶ τῂ ‘
δολοφονία τοῦ βασιλια Φεϋζάλ. Εἶναι φανερὸ ὅτι η κατάσταση στῆ Μέση Ἀνατολῆ έπιδεινώνεται συνεχῶς καὶ ὅτι δὲν
ἀποκλείεται να καταλήξει σὲ καινούργιο πόλεμο. Εἶναι, συ-

νεπῶς, μοναδικῆ για τῆ χώρα μας εὐκαιρία να ταγθεῖ ἀνε-
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Καίτης Χατζηόήμου - Ἰουλιέτας Ράλλη
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ KAIPOY ΜΑΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΡΑΠΠΑ

TOY ZHMEPINOY CIDOITHTH
(Η ἑλληνικῆ παιδεία ἐξακολουθεῖ να εἶναι ὁ μεγάλας
ἀσθενής. Ἐνῶ ὁ ἅνθρωπος παραβιάζει τίς πύλες τοῦ

διαστήματος κι ὅλες oi χῶρες ρίχναυν μεγάλο βάρος
στὸν τομέα τῆς ἐκπαιδεύσεως (ἀκόμα κι οι( νεοαπελευθερωμένες ποὺ δικαιολογημένα βλέπσυν σαν
πρώτιστα θεμελιακὸ μέλημά τους τῆν παιδεία για τῆν
ἐθνικῆ προκοπή τους), ἐμεῖς έχσυμε μείνει σὲ μια παιδεία ὀλιγαρχικῆ Kl ἀντιλαϊκῆ στῆ σύνθεση, σκοταδιατικῆ κι ἀντιεπιοτημανικῆ στα περιεχόμενα, ἀνελεύθερη κι αὐταρχικῆ στῆ λειτουργία. Μια παιδεία στηριγμένη στῆν παθητική συμμεταχῆ τῶν σπουδαστῶν,
ποὺ χρέος τους εἶναι ν’ ἀκοῦνε μσνάχα καὶ ν’ ἀποστηθίζουν ὅσα διδάσκει ῆ καθηγητικῆ αύθεντία. Μια παιδεία 1100 θεωρεῖ σα στόχο τῆς λειτουργίας της τῆν
ἀσκηση τῆς μνήμης τῶν σπουδαστῶν κι αύτῆν τῆν
ἀνάγει σὲ παιδευτικὸ ἰδεῶδες.
Ta Πανεπιστήμια εἶναι ὀργανωμένα φεουδαρχικά,
μὲ βαση όχι 10 τμῆμα (μια ἐπιστήμη κατα ἑνότητες),
ἀλλα τῆν ἔδρα, δηλ. τίς συγκεκριμένες γνώσεις ἑνὸς
καθηγητῆ 1100 δὲν ένώνονται όργανικα μὲ τῖς «έδρες»
τῆς σχολῆς, ἀλλ’ εἶναι αύθύπαρκτη κι ἀνεξάρτητη ἀπ’
τίς ἀλλες. Καὶ τῆν ἕδρα αύτῆ ὅταν κάποιος τῆν ἀπακτήσει, όχι μόνα τῆν μονοπωλεῖ α’ ὅλη τῆ διάρκεια τῆς
θητείας του, ἀλλα καὶ τῆν μεταβιβάζει κληρονομικα 0’
ὅποιαν αὐτὸς θέλει.
Κύριος ἀξονας τῆς πανεπιστημιακῆς διδασκαλίας 0

τυραννικὸς καθηγητικὸς μονόλαγος 1100 ἀποτελεῖ τὸν
ἀπαράδεκτα μονόδραμα τῆς ἀκαδημαῖκῆς ζωῆς. (Ο
φοιτητῆς θεωρεῖται ἕνας ἀπλὸς παθητικὸς δέκτης,

1100 μόνον ἀκούει, 1100 μόνον ἀπαστηθίζει, καὶ 1100
παπαγαλίζει στὶς ἐξετάσεις αὐτα 1100 ἐχει μάθει. Λεί-

πει τελείως ῆ οὐσία τῆς πανεπιατημιακῆς ζωῆς, 1100
εἶναι ή μύη ση στῆν ἐπιστήμη. (Η παιδεία μας, an”
τῆ βάση της μέχρι τῆν κορυφή της, ἀπὸ τῆ Μέση κυρίως παιδεία μέχρι Kai τα Πανεπιστήμια, χαρακτηρίζεται ἀπὸ Evav χαοτικὸ ’ἐγκυκλαπαιδισμὸ μὲ κύρια
γνώρισμα τῆν παντογνωσία τοῦ προγράμματος ποὺ
ἐπιχειρεῖ να πεῖ λίγα ἀπ’ ὅλα Kai τελικά δὲν λέει τίποτα
για κανένα. Ἀπατέλεσμα εἶναι ὅτι οἷ’ἀπόφοιτοι, τόσα
τῶν γυμνασίων, ὅσα κυρίως καὶ τῶν Ἀνωτάτων Σχο-

Σήμερα 1100 0 τόπος ἀρχίζει να κάνει τα πρῶτα
βήματα μιᾶς ἀληθινὰ δημοκρατικῆς ζωῆς, έχουμε
ἀπόλυτη ἀνάγκη να καταπιαστούμε ΑΜΕΣΑ, ΣΟΒΑΡΑ
Kai ΥΠΕΥΘΥΝΑ μὲ τὸ πρόβλημα τῆς Παιδείας μας.
Κάθε καθυστέρηση, r’) ύατερόβαυλη σκέψη μὲ μικροκαμματικα κριτήρια δὲν εἶναι ἁπλῶς βλαπτική, εἶναι
καταστραφικῆ κι ἀντεθνική.
’
T0 φοιτητικὸ κίνημα στάθηκε πάντα στῆν πρωτοπορία τῶν ἀγώνων για τῆν ἀναγέννηση τῆς Παιδείας
μας. Κι εἶναι φυσικό. Γιατὶ ζεῖ πιὸ κοντα τα προβλήματα κι εἶναι ὁ ἀμεσα ἐνδιαφερόμενας όχι μόνα σήμερα ἀλλα καί, κυρίως αὐτό, καὶ αύριο, μὲ τῆν ἔννοια
ὅτι ἀπ’ τὸ τί λογῆς μόρφωση τού παρέχεται απ ἀνώτερα ἐκπαιδευτικα ἱδρύματα, θα κριθεῖ κι ῆ ποιότητά
του σαν ἐπιστήμονα, εἴτε σαν ἐρευνητῆ 1100 συμβάλλει
καὶ προωθεῖ τῆ γνώση, εἴτε καὶ σαν ἐπαγγελματία
1100 ἐφαρμόζει τίς γνώσεις του στῆ ζωή. Γιατί τὸ Πα-

νεπιστήμια εἶναι ένας ζωντανας ὀργανισμός, ἀμεσα
καὶ στενά συνδεδεμένος μὲ τῆ ζωῆ Kai τῆν κοινωνία.
(Η δύναμή του ἔγκειται στ’ ότι ἔρχεται να προσφέρει
ὅλα ἐκεῖνα τὸ εἰδικευμένσ ἀνθρώπινα δυναμικὸ παύχει
ἀνάγκη ῆ κοινωνία κι ὁ τόπος. Αὐτὸ εἶναι 1100 ἑτοιμάζει τοὺς γιατρσύς, τοὺς μηχανικούς, τοὺς καθηγητὲς

1100 χρειάζεται ή χώρα. (Ὀμως ό ρόλος του δὲν ἐξαντλεῖται ἐκεῖ. Γιατὶ τότε θάταν ἕνα ἀπλὸ ἐργαστάσιο
ποὺ «κατασκευάζει» ἀπλαὺς τεχνακράτες. T0 Πανεπιστήμιο ἔχει καί σα στόχο να τοὺς διαπαιδαγωγήσει
ἔται 1100 νάναι ὁλακληρωμένες προσωπικότητες, μ’
ἀνθρώπινα ἰδεῶδη· καὶ ἐνδιαφέραντα. Ἄνθρωποι
πραγματικα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ, μὲ μιά ἀνθρώπινη καρδια
φυτεμένη μέσ) στα μυαλό τους. Εἶναι ἀκόμα ἕνα κέντρα ζωντανὸ 1100 προωθεῖ μὲ τῆν ἔρευνα τῆν ἀνθρώπινη γνώση χωρίς προκαταλήψεις, μ’ ἐπιστημονικὸ
πάθος για τῆν ἀνεύρεση τῆς ἀλήθειας (αὐτὸς ἐξ ἀλ-

λαυ εἰναι κι ὁ στόχος τῆς ἐπιστήμης) κατα τρόπο ’ἀνε-

ξίθρησκο. Δὲν εἶναι Eva ἀπλὸ μουσεῖα 1100 διαφυλάσσει Tic γνώσεις τοῦ παρελθόντος. ’Ὲτσι ἀραχνιάζει Kai
εύνουχίζεται, ἀπαδυναμώνοντας τὸ ρόλο του, Δὲν

στηρίζεται μόνο στῆν ἀποθησαύριση, τῆ συντήρηση
καὶ τῆ μεταβίβααη τῶν γνώσεων, ἀλλα καὶ στῆ δυνα-

-’

λῶν, βγαίναυν μ’ άδούλευτο μυαλό, γιατὶ ποτὲ· μικῆ προώθησή τους μὲ τῆν ἔρευνα.
καὶ κανεῖς δὲν τοὺς ἔμαθε τῆν «τεχνικῆ» τῆς ἐπιστημοOi φοιτητὲς καὶ τὸ κίνημά τους ἔπαιξαν μέχρι τώρα
νικῆς ἐργασίας καὶ τοῦ ἐπιστημονικαῦ τρόπου τοῦ έναν ρόλο πρωτεύοντα, τόσα στῆ μεταπαλίτευση, ὅσα

,
ι,

σκέπτεσθαι.
8

καὶ στὸ περιεχόμενα καί τὸ χαρακτῆρα τῆς νέας μετα-

χαυντικῆς πολιτικῆς μας ζωῆς. Κι έχαυν να παίξουν

ρόλο σπουδαῖα 0’ ’ὅλους τοὺς ταμεῖς Kai σήμερα.
Προῦπόθεση να δεθαῦν μὲ τα πραβλήματά τους 1100
συναρτῶνται ἀμεσα Kai ευθέως Kai μὲ τῆν ἐκπαιδευτικῆ μεταρρύθμιση Kai με τῆ δημοκρατία. ’Ἑχαυν να
παίξουν ρόλο σπουδαῖα Kai στῆ γενικότερη πολιτιστικῆ ζωῆ ταῦ τόπου. K1 ὅλα αύτα φυσικα πλάι πλάι
με τὸ ἐνδιαφέραν για τῆ δημοκρατία, τῆν πραάσπιση
Kai τῆ διεύρυνσή της παντοῦ.
Oi στόχο] τοῦ φαιτητικαῦ κινήματος μποροῦν να
συνοψιστοῦν 0’ Eva τρίπτυχο 1100 καθαρίζει τῆν παρεία Kai 10 περιεχόμενα δράσης ταυ καθώς Kai ταν διεκδικητικό του χαρακτῆρα. Τὸ τρίπτυχο αύτὸ εἷναί·
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ - ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ - ΙΔΑΝΙΚΑ.

T0 ANTI ἐν ὅψει τοῦ πρώτου μεταχαυντικοῦ φοιτητικαῦ συνεδρίου θέλει να συμβάλει οτὸ μέτρα τῶν δυνάμεών του στὸν προβληματισμό. ”Οχι θεωρητικολσγώντας ’ἀόριστα Kai κατα τρόπο νεφελώδη, ἀλλα
πρακτικα Kai άμεσα. Kai τα πραγματαποιεῖ αὐτα
προσφέροντας 0’ a010 10 τεῦχος δυὸ μελέτες πάνω
010 πρόβλημα τῆς διαβίωσης τῶν φοιτητῶν, 1100 ἔχει
τρεῖς βασικὲς πλευρές. Τῆ στέγαση, τῆ σίτιση Kai τῆν
οίκοναμικῆ ἐνίσχυση, τὸ ἀναγκαῖα στήριγμα για τῆ
συμμεταχῆ ΟΛΩΝ ὅσοι ἔχουν ἐφεση (κι ὅχι μόναν ἐκεῖ·
ναι 1100 έχουνε ἀνεση) για μόρφωση. f1’ a010 πρασφέρει δυὸ μελέτες-ἐρευνες ὅσα 10 60va10v v10K00115vταρισμένες. Μια για τὸν Οἷκο τοῦ Φαιτητοῦ Kai τῆ σίτιση. Kai μια για τίς ύπατροφίες. (Η τελευταία λόγω
τῆς έκτασής της δίνεται ῆ μισή. T0 ὑπόλοιπα τμῆμα

Oi φοιτῆτὲς ἀγωνίζονται Kai δραῦν για τα συμφέ- της συνεχίζεται 010 ἑπόμενα τεῦχος ἐξετάζοντας τα
ροντά τους 1100 εἶναι δυο λογιῶν, Προβλήματα ἑξῆς θέματα· ύπατροφίες ἐξωτερικαῦ, ύπατροφίες
σπουδῆς, αύτα δηλαδῆ 1100 ἀφοροῦν 10 περιεχόμενα ἐργαζομένων φοιτητῶν, ύπατροφίες ἀλλοδαπῶν για
Kai τῆ στάθμη τῶν σπουδῶν τους, Kl αὐτα 1100 ἀφο- μετεκπαίδευση στῆν Ἑλλάδα καθώς Kai τα αίτια τῆς
ραῦν τα προβλήματα διαβίωσης, αύτα δηλαδῆ 1100 καθυστερήσεως Kai σκέψεις για τῆ λύση τοῦ προβλήἀφαρσῦν τίς συνθῆκες Kai Tic δυνατότητες συμμετα- ματος. Ἐπίσης 010 ἑπόμενα τεῦχος, μαζῑ μ’ αύτὸ τὸ
χῆς κατα τρόπο ἀπρόσκαπτο κι ἀποδατικὸ στῆν κατά- κομμάτι τῶν ύποτραφιῶν, συνεχίζεται ῆ συμβολῆ τσῦ
κτηση τῆς γνώσης.
περιαδικσῦ μὲ μια μελέτη στὸ πρόβλημα τῶν σπουOi φοιτῆτές δρσῦν Kl ἀγωνίζονται για τῆν ἱκανο- δῶν, δηλαδῆ 010 περιεχόμενό τους Kai 010 σύστημα
ποίηση τῶν ἐνδιαφερόντων τους (μορφωτικῶν, καλ- με τὸ ὁποῖα γίνεται η διδασκαλία Kai πραγματώνεται
λιτεχνικῶν, έπιστημανικῶν, ἀθλητικῶν, ψυχαγωγι- ῆ ἐπιστῆμανικῆ ζωῆ Kai δαυλεια στα ἀνώτερα ἱδρύκῶν).
ματα. Ἐξετάζεται ῆ Φιλασοφικῆ Σχολή, μια σχσλῆ μὲ
Δραῦν KI ἀγωνίζονται τέλος για τα ἰδανικα τῆς αύξημένσ είδικὸ βάρος, μιας Kai μέχρι αήμερα έχουμε
ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας, τῆς εἰρήνης Kai τῆς κοι- έναν βασικα τύπο γυμνασίου 1100 10v στελεχώνει με
νωνικῆς προόδου.
φιλολόγους. Παράλληλα 10 εἰδικό βάρος καθαρίζεται
Αύτα ἀποτελοῦν 10 0 115p K01111 ατι K0 βάθρα. Κι KI ἀπὸ έναν ἀλλο παράγοντα. Ἀτπ 1’ ὅτι-εἶναι ῆ σχαλῆ
ὅταν τὸ κίνημα πατάει σταθερα πάνω στὸ έδαφός 1100 έπαιξε ἰδιαίτερο ρόλο στα διωγμὸ τῆς δημοτικῆς
τους, τότε εἶναι πανίσχυρα. Γιατὶ μαιάζει μὲ τὸν μυθο- ἀφ’ ἑνὸς Kai στῆν διάδοση τῆς στείρας, ψεύτικης Kai
λογικα γίγαντα Ἀνταῖο, 1100 ὅταν ἀποκοβόταν ἀπὸ τῆ δημαγωγικῆς ἀρχαιαλατρείας ἀφ’ ἑτέρου.
γῆ, ὅταν δέν πάταγε πάνω 0’ αύτήν, έχανε τῆ δύναμή
του κι ήταν τελείως ἀνίσχυρας κι εύάλωτας.

Α. Λ.

1. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
ἢ φτηνὰ δεκανίκια;
Τοῦ Ἀνδρέα Λεντάκη

Είσαγωγῆ
Τὸ «δικαίωμα στῆ μόρφωση» εἶναιτὸ βασικότερα γνώρισμα τοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ τῆς ἐκπαιδεύσεως. Πρέπει καὶ συνταγματικὰ να κατοχυρώνεται σὰν ἀναφαίρετο δικαίωμα καθενὸς ποὺ ἔχει έφεση νὰ μορφωθεῖ ὥστε να μπορεῖ να ὁλοκληρώνεται σαν ἄνθρωπος. Τὸ δικαίωμα αὐτὸ πρέπει νὸι διασφαλίζεται σὲ
ὅλους ἀνεξαιρέτως, χωρὶς διάκριση φύλου,
φυλῆς, ἐθνικότητας ἢ οἰκονομικῆς καταστάσεως. Τὸ τελευταῖα στοιχεῖα, δηλαδὴ τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα, εἶναι ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους παράγοντες. Γιατὶ Eva σύνταγμα μπορεί
κάλλιστα νὰ καθιερώνει Θεωρητικὰ δικαιώματα ἰσότητας τὰ ὁποῖα ὅμως στὴν πράξῃ εἷναι ἀνύπαρκτα για τὶς οἰκονομικὰ ἀσθενέστερες τάξεις. Γιατὶ ὅσοι ὃὲν εἶναι εὔποροι βλέπουν νὰ ὑψώνονται μπρός τους ἀξεπὲραστα
οἰκονομικὰ τείχη ποὺ τοὺς φράζουν τὸ δρόμο
πρὸς τὰ πανεπιστῆμια. Ἔτσι ἀπὸ τὰ πράγματα

ἔχουμε διάκριση 0’ ἐκείνους ποὺ μποροῠν να
μορφώνονται εἴτε τὸ θέλουν εἴτε δὲν τὸ ἐπιθυμοῦν καὶ σ’ ἐκείνους που ἐμποδίζονται ἀκόμα
κι ἂν εἷναι ταλέντα.
Ἡ ταξικὴ διάκριση τῆς κοινωνίας ἐκφράζεται ἁνάγλυφα καὶ στὴν Παιδεία, ὅχι μσνάχα
μέσ’ στὸ περιεχόμενα, ἀλλὰ κυρίως στὴ σύνθεση, Παλιότερα ἡ Παιδεία ἧταν προνόμιο
κυριολεκτικα τῶν ὀλίγων. Ὕστερα ἀπὸ τόσους

ἀριθμοὶ
καὶ

ἀγῶνες ἡ Παιδεία στῆν Ἑλλάδα δὲν ἔπαψε νάναι ἀκόμη ὀλιγαρχικῆ. Ἡ πρώτη μεγάλη διαρροὴ σημειώνεται στῆ Μέση Ἐκπαίδευση. Ὁ
ἀριθμὸς αὐτῶν ποὺ τελειώνουν τὸ δημοτικὸ
καὶ δὲν πᾶν στὸ γυμνάσια εἶναι μεγάλας. Καὶ
μεγαλώνει ἀκόμα πιὸ, πολὺ μὲ τὴν ἐνδιάμεση
ἀποχώρηση σημαντικοῦ ἀριθμοῦ μαθητῶν τῆς
Μέσης. ’Ὀταν πια φτάσουμε στῆν Ἀνώτερη
Ἐκπαίδευση, τότε παρατηροῦμε μιὰ ἀκόμα
μεγαλύτερη ὃιαρροῆ. Θὰ μπορούσαμε νὰ
ποῡμε πῶς’ οὐσιαστικὰ γίνεται ἕνα «οἰκονομικὸ» ξεκαθάρισμα. Ἐλάχιστα εἰναι τὰ παιδιὰ
τῶν φτωχῶν ἀγροτῶν, τῶν ἐργατῶν καὶ. τῶν

στοιχεῖα

ποὺ
πληγῶνουν
Q

I

μικρουπαλληλων (ποὺ ἀποτελοῦν τὴ συντριπτικῆ πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ) ποὺ γίνονται φοιτητές. Ἡ εἰκόνα αὐτῆ γίνεται πιὸ αἰσθητὴ ἂν συγκρίνουμε αὐτὸ τὸ ποσοστὸ μὲ τῶν
παιδιῶν ποὺ προέρχονται ἀπὸ εῦπορες τάξεις.
Τότε θα δοῦμε πὼς στοὺς τελευταίους, ἡ ἀκαδημαϊκὴ μόρφωση θεωρεῖται σαν τὸ αὐτονόητο καὶ «φυσικὸ» στάδια μετὰ τὶς γυμνασιακές
σπουδές, ἐνῶ για τοὺς πρώτους ,εἶναι άθλος.
(Η έκπαιδευτικῆ πολιτικὴ στῆν Ἑλλάδα
ἦτανε οταν τομέα αὐτὸ ἑνσυνείὸητα ὀλιγαρχική, καὶ συμπυκνώνονταν 010 δόγμα «ὅχι
πνευματικὸ προλεταριάτο». Σύνθημα που τὸ
πέταξε κατὰ πρόσωπα ὁ τότε ὑπουργὸς τῶν
Οἰκονομικῶν Θηβαῖος 0‘5 ἀντιπροσωπεία τῆς
ΔΕΣΠΑ ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκε για να διαμαρτυρηθεῖ για ταν διπλασιασμὸ τῶν διδάκτρων
στὶς Ἀνώτατες Σχολές.
Ὕστερα ἀπὸ ἐντονους καὶ μακρόχρονους
κοινωνικοὺς ἀγῶνες στοὺς ὁποίους oi φοιτητὲς πρωτοστάτησαν, αρχισαν να παίρνονται
μια σειρα ἀπὸ μέτρα ποὺ ἀφοροῦν ἀφ’ ἐνὸς
στῆν οἰκονομικὴ πλευρὰ τῆς σπουδῆς κι ἀφ’
ἐτέρου σῐὸ ὀξύτατα πρόβλημα τῆς διαβίωσης
τῶν σπουδαστῶν.
”A; ’δοῦμε τηλεγραφικα τί ἐγινε για τὴν
πρώτη περίπτωση. Ὁ Γεώργιος Παπανδρέου
ὅταν ἀνέβηκε στὴν ἐξουσία κατάργησε τὸ 1964
τὰ δίδακτρα ποὺ ὣς τότε ἦταν γύρωστὶς 3.000
δρχ. τὸ χρόνο (διπλασιάστηκαν τὸ 1956) καὶ
τὰ ἐξέταστρα (30 δρχ. κατὰ μάθημα καὶ 35
στὴν περίπτωση τῆς ἐπανεξέτασης). Ἠταν ἡ
πολιτικὴ τῆς «δωρεὰν παιδείας». Ἡ δικτατορία για να δελεάσει τοὺς φοιτητες καὶ να ἐξευμενίσει τὸ κομμάτι ἐκεῖνο τοῦ πληθυσμοῦ ἀπ’
τὸ ὁποῖο φοβόταν ἓντονες μαζικές καὶ δυναμικὲς ἀντιδράσεις, κατάργησε τὸ αἰσχρὸ ἐμπόρια
τῶν συγγραμμάτων ἰκανοποιώντας έτσι Eva
πάγιο αἴτημα τῶν φοιτητῶν ποὺ ὅφειλαν ἀπὸ
καιροῦ να τὸ εἶχαν κάνει οἱ κοινοβσυλευτικές
κυβερνήσεις. Ἐνδεικτικα ἀναφέρω πὼς 0‘5
ὁρισμένες σχολές τὸ ἐμπόρια αὐτὸ ἐπαιρνε 11‘]
μορφὴ ἐπαχθοῦς χαρατσώματος, ἂν ἀναλογιστεῖ κανεὶς πὼς μόνο Eva σύγγραμμα στοίχιζε
δυὸ καὶ τρεῖς χιλιάδες δρχ. κι ἡ ἀπόκτησή του
ἦταν ῦπαχρεωτική.
’(Ας δοῦμε τώρα τὸ πρόβλημα τῆς διαβίωσης. Ἐδῶ κυριολεκτικα ὁ φοιτητῆς εἰναι
«ἀνυπεράσπιστος» καὶ στηρίζεται για τὴ λύση
του στῆν οἰκονομικὴ ἀντοχὴ τοῦ σπιτιοῦ του,
στὶς δικές του προσπάθειες (ἐργαζόμενος), στῆ
δική του ἀντοχῆ (ἀθλιες συνθῆκες διατροφῆς
καὶ στέγασης). Τρία εἶναι τα βασικα στοιχεῖα
ποὺ συνιστοῦν τὸ πρόβλημα τῆς διαβίωσης. 1)
Στέγαση 2) Σίτιση 3) Συγκοινωνία.
’Όπως εἰναι γνωστό, ἡ συντριπτικῆ πλειοψηφία τῶν φοιτητῶν προέρχεται ἀπὸ τὴν
ἐπαρχία. Κατὰ συνέπεια πρέπει νὰ βρεῐ στέγη
κατάλληλη (ὑγιεινὴ, στοιχειωδῶς ανετη, συνθῆκες ποὺ ἐπιτρέπουν τῆν ἀπρόσκοπτη κι
ἀποδοτικῆ μελέτη). Τὸ νοίκι εἶναι Eva δυσβάστακτα οἰκρνομικὸ βάρος, ἐνῶ παράλληλα οἱ
συνθῆκες εἰναι κατὰ κανόνα ἀκατάλληλες για
μελέτη. Ἡ λύση τοῦ προβλήματος εἷναι βασικα
οἱ Φοιτητικές Στέγες.
Τὸ πρόβλημα τῆς διατροφῆς εἰναι τὸ ἀμέσως ἑπόμενα. Κι αὐτὸ δὲν ἀφορᾶ μσνάχα τοὺς
ἐπαρχιῶτες φοιτητὲς ποὺ ἐτσι κι ἀλλιῶς ὑποχρεώνονται να τρῶν ἐξω, ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἀθηναίους ἢ τοὺς Θεσσαλονικεῖς, ποὺ ὑποχρέώνονται πολλὲς φορές λόγω μαθημάτων ἢ μελέτης να φᾶν ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι τους. Κι ἡ λύση
τοῦ προβλήματος αὐτοῦ εἶναι βασικα τὰ φοιτητικὰ ἑστιατόρια μὲ τὶς μειωμένες τιμές καὶτὰ
κουπόνια σιτίσεως.
Τέλος τὸ συγκοινωνιακὸ κόστος ἀφορά ἀπ’
τῆ μια τῆν ἀστική μετακίνηση τῶν σπουδαστῶν
κι ἀπ’ τῆν ἄλλη τῆν ὑπεραστικῆ ἀπὸ ἢ πρὸς τὰ
σπίτια τους. Κι ἡ λύση εἶναι τὸ μειωμένο
σπουδαστικὸ εἰσιτήριο.
(Ὀταν καθιερώθηκε ἡ «δωρεὰν παιδεία» ἀπ’
τὸν Παπανδρέου, ἐγινε Eva; ἐπίσημος ὑπολογισμὸς ἀπὸ τὴν ΕΦΕΕ τοῦ ἐτήσιου κόστους
ζωῆς ἐνὸς φοιτητοῦ καὶ βρέθηκε πὼς μὲ συν-
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ὑπολογισμούς ἦταν
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στίς

18.000 δρχ. Κατὰ συνέπειαν ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπ’
τὰ δίδακτρα δὲν ἐλυνε τὸ πρόβλημα, ποὺ πα-

ρέμενε ὀξὺ καὶ ἀκέραια. Ἷ-Ιταν βέβαια μια
ἀνακούφιση ῆ ἀπαλλαγὴ ἀπ’ τὸ φορτία τῶν
3000 δρχ., ἀλλὰ δέν ἐπαυαν ν’ ἀποτελοῦν τὸ
18% τοῦ κόστους ζωῆς του, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιπες
15.000 (10 82%) παρέμεναν.
Εἶναι φανερὸ πὼς ἡ τετραετὴς τουλάχιστον
σπουδὴ ἐνὸς φοιτητῆ ἀποτελεῖ βαρὺ φορτία
για μιὰ φτωχὴ οἰκογένεια ποὺ περιμένει πῶς
καὶ πῶς τὴν οἰκονομικὴ ἐνεργοποίηση τοῦ
παιδιοῦ της να τὴν ἀνακουφίσει λιγάκι, ἀφοῦ
ἐπὶ τόσα χρόνια τὸ συντηρεῖ. "Av 0’ αὐτὰ
προσθέσουμε ἄλλα δυὸ χρόνια στρατοῦ, τότε
διαπιστώνουμε πὼς μια φτωχὴ οἰκογένεια ἐπὶ
μια εἰκοσπενταετία δέν προσδοκά σὲ συμμετοχὴ τοῦ παιδιοῦ της στα οἰκονομικὰ βάρη.
Ἀντίθετα, ἐπὶ Eva τέταρτα τοῦ αἰώνα θα πρέπει ἡ ἴδια να τὸ συντηρεῖ. 'H αἰμορραγία εἰναι
μεγάλη. FL’ αὐτὸ εἷναι καὶ μικρὸ τὸ ποσοστὸ
τῶν παιδιῶν ἀπὸ ἀσθενέστερες οἰκονομικὰ
τάξεις ποὺ μπαίνουν στα Πανεπιστήμια.
Ὁλοφάνερος εἰναι τώρα ὁ σκοπὸς καὶ ἡ
ἀναγκαιότητα ύπσρξης ἐνὸς πυκνοῦ δικτύου
ὑποτροφιῶν ποὺ θ’ ἀγκαλιάζει τὸ σύνολο τῶν
σπουδαστῶν με στόχο τὴν ῦλοποίηση τοῦ δημοκρατικοῦ ἰδανικοῦ ποὺ θεωρεῖ τὴν παιδεία
δικαίωμα ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν πολιτῶν ἑνὸς
κράτους. ’Όχι ὑποτροφίες για τοὺς ἀρίστους
μσνάχα, για τοὺς ὀλίγους ποὺ ἔχουν τὴ σφραγίδα τῆς δωρεὰς στὸ μέτωπα, ὅπως ἐλεγέ ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, ἀλλα για ὅλους ὅσοι
’έχουν τὴν ἐφεση για μόρφωση. ’(Οχι ὑποτροφίες μέ βάση τὴν ἀξιοκρατία, ἀλλὰ τὴ δημοκρατία. Κι αὐτῆ εἶναι ἡ ἀληθινὴ δημοκρατία
ποὺ ἐξασφαλίζει τὴν ἰσοπολιτεία στὴν πράξη.
Πέρα ὅμως ἀπὸ αὐτὸ τὸν σκοπὸ ὑπάρχει καὶ
άλλη μια πλευρά. Εἶναι γνωστὸ πὼς ἡ μόρφωση δέν -ὁλοκληρώνεται στὸ Πανεπιστήμιο
καέστὴν τετραετῆ φοίτηση. Σήμερα ἐπιτακτικῆ
εἶναι ἡ ἀνάγκη τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν,
ἰδῐαίτερα σὲ ξένα πανεπιστήμια. Γ ιὰ μάς δὲ
τοὺς (Έλληνες αὐτὸ εἶναι δυὸ φορὲς ἀναγκαῖα
ἂν πάρουμε ὑπ’ ὅψη τήν κακὴ ὀργάνωση τῆς
Πανεπιοτημιακῆς Παιδείας καὶ ζωῆς. Καὶ 0’
αὐτὸν τὸν τομέα οἱ ῦποτροφίες ἐρχονται να
παίξουν καθοριστικὸ ρόλο.

If) πρόβλημα καὶ ἠ μέθοδος τῆς

ερευνας.
“Ο θεσμὸς τῶν κρατικῶν ὑποτροφιῶν ἀποτελεῖ συστατικὸ στοιχεῖα καὶ συγχρόνως μια
ἀπὸ τὶς βασικές προῦποθέσεις τοῦ ἐκδημοκρατισμοῦ τῆς ἐκπαίδευσης. Ὁ θεσμὸς αὑτός,
ὅπως πάρα πολὺ χαρακτηριστικὰ έγραφε ὁ
τότε Γενικὸς Διευθυντῆς τοῦ Ἳδρύματος Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν (ΙΚΥ) K. Θ. Δημαράς,
«εἰς τοὺς καιρούς μας ἐλαβε τεραστίαν ἀνάπτυξιν εἰς ὅλον τὸν κόσμον καὶ ἔχει καταστῆ ἓν
ἀπὸ τὰ θεμέλια ἐπάνω εἰς τὰ ὁποῖα ἐὸράζεται
ἡ ἐκπαιδευτικὴ πολιτικὴ τῶν κρατῶν» (Ἐπετηρὶς IKY 1951, 0.19). Αύτὸ ἀκριβῶς θα ἐξετάσουμε. Τί γίνεται ἀπὸ πλευρᾶς ὑποτροφιῶν
στῆν Ἑλλάδα. Πρὶν ἀρχίσω νομίζω πὼς εἰναι
σκόπιμο νὰ μιλήσω για τὴ μέθοδο. Ἡ μελέτη
χωρίζεται 0‘5 τρία μέρη για λόγους οὐσιαστικούς. Μεθοδολογικα βοηθάει δ τέτοιος διαχωρισμὸς στῆν ὀρθότερη κριτικῆ καὶ στῆν ἀποτελεσματικότερη ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων. M’
ἄλλα λόγια προσφέρει τὴν καταλληλότερη
κατὰ τὴ γνώμη μου ὀπτικὴ γωνία θεώρησης
καὶ τὸ κλειδὶ για τῆ σωστῆ κριτική. Στὸ πρῶτα
μέρος ἐξετάζω τὴ φάση 1951 — 1963, τὴν περίοδο δηλαδὴ ποὺ ἐπὶ μιὰ δωδεκαετία ἐφαρμόστηκε απρόσκοπτα ἡ πολιτικὴ τῆς δεξιᾶς στὸν
νευραλγικὸ αὐτὸ τομέα τῆς Παιδείας. Στὸ δεύτερα μέρος ἐξετάζω τῆ φάση 1964 - 1967, τὴν
περίοδο ποὺ κυβέρνησε ὁ Γεώργιος Πάπανδρέου κι ’φαρμόστηκε ἡ Ἐκπαιδευτικὴ M5ταρρύθμιση, καὶ οτὸ τρίτα μέρος, τὴν περίσδο
τῆς δικτατορίας 1967 —- 1972, γιατὶ ἀπ’ τὸ ΙΚΥ
δὲν βγῆκαν ἀκόμα τὰ στοιχεῖα για τὸ 1973 καὶ

1974. Τώρα, μέ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημο’
κρατίας, ἀρχίζει μια νέα περίοδος, ἡ τέταρτη,
στὴ ζωὴ τοῦ Ἱδρύματος.
Σὰν πηγές χρησιμοποιῶ 1‘1; Ἐπετηρίδες τοῦ
ΙΚΥ, τὶς στατιστικές Ἐπετηρίδες τῆς Ἐθνικῆς
Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας καὶ τῆς YNESCO,
ξένα περιοδικα καὶ ἐφημερίδες. Σὰν βοηθήματα βασικα χρησιμοποιῶ δύο, Μιὰ δική μου
μελέτη ποὺ ’δημοσίευσα στὸ περιοδικα «Σύγχρονα Θέματα» (τεῦχος 3, Ἰαν.-Φεβ. 1963, σ.
347-354) ποὺ ἀποτελεῖ βελτίωση, διόρθωση κι
ὸλοκλήρωση. μιᾶς παλιότερης ἐρευνάς μου .
στῆν Πανσπουδαστικὴ (φύλλα 22 τῆς 24-2-

1960 0. 3—4, 23 τῆς 30-3—1960 ο. 3 καὶ 24 τῆς
24-5-1960 σ. 5, 8-9) καὶ μια ὀγκώδη μελέτη
τοῦ Ἀλκη Ἀγγέλου ποὺ δημοσιεύτηκε στὸν
Πανδέκτη Σπουδῶν (Ἀθήνα 1970, τόμος 60;).
‘H μελέτη μου στα Σύγχρονα Θέματα δημοσιεύτηκε λίγες μέρες πρὶν ἀπὸ τὸ μνημειῶδες
Δ’ Πανσπουδαστικὸ Συνέδριο, ποὺ ἀφησε ἐπὀχή, κι οἱ προτάσεις ποὺ ἐκανα υἰοθετήθηκαν
κι ἐνσωματώθηκαν στὶς, ἀποφάσεις τοῦ Δ’
Συνεδρίου.

ΤὸζΊδρμμα Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν
και οι υποτροφιες.
Τὸ ΙΚΥ ἱδρύθηκε στὶς 26 Μαΐου τοῦ 1951 μὲ
τὸν A.N. 1825)1951 Φ.Ε.Κ. Α’ 150) 28.5.1951
καὶ κυρώθηκε ἀπὸ τὸ Νόμο 2113) 1952. Σκοπός του ὅπως καθαρίζεται στὸ πρῶτα ,ἄρθρα
εἰναι ἡ παροχὴ οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως «πρὸς
συνέχισιν σπουδῶν εἰς σχολεῖα Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, ἡμεδαπας Ἀνωτέρας ἣ Ἀνωτάτας
Σχολάς, ἢ Ἀντιστοίχους Σχολας ἐκτὸς τῆς
Ἑλλάδος, εἰς σπουδαστὰς καὶ πτυχιούχους
μέσων, ἀνωτέρων καὶ ἀνωτάτων σχολῶν.
Ἀνάλογος ἐνίσχυσις παρέχεται καὶ εἰς μαθητὰς τῆς πέμπτης καὶ ἕκτης τάξεως τῶν δημοτικῶν σχολείων, πρὸς συνέχισιν τῶν σπουδῶν
των εἰς τὴν Μέσην Ἐκπαίδευσιν.» Δικαίωμα
να πάρουν ἐνίσχυση έχουν ὅσοι δέν διαθέτουν
ἐπαρκῆ οἰκονομικὰ μέσα δικά τους, διακρίνονται για τὴ νο μοσύνη κι ἐπίδοσή τους στὶς
σπουδές, για τὸ θος καὶ τὴ χρηστότητά τους
(A.N. 1825)51 ἀρθρο 1).
Τὰ μέσα τῆς οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης καθαρίζονται 010 δεύτερα ἄρθρα τοῦ νόμου ποὺ λέει
πὼς ἡ ἑνίσχυσις παρέχεται εἴτε μὲ χρήματα εἴτε
μὲ τῆν μορφὴ ἄλλων διευκολύνσεων π.χ. παροχῆ βιβλίων, συμπληρωματικῆ ἀποζημίωση
_ ,
0‘5 περίπτωση ἐκπαιδευτικὴς ἀδειας, ἐξασφαλιση στέγης κλπ. Τὸ ΙΚΥ εἰδικὰ για τοὺς
σπουδαστές «θέλει μεριμνήσει περὶ ἀνεγέρσεως καὶ συντηρήσεως Φοιτητικῆς Στέγης διὰ
τοὺς ὑποτρόφους του τῶν Ἀνωτέρων καὶ
Ἀνωτάτων Σχολῶν Ἐσωτερικοῦ».
Οἱ Πόροι του προέρχονται; 1) Ἀπ’ τὴν ἐτήσια ἐπιχορήγηση τοῦ Κράτους «20 τουλάχι010v ἐκατομμυρίων δραχμῶν» 2) 10% ἐπὶ τῶν
ἀκαθαρίοτων εἰσπράξεων τοῦ ΟΕΣΒ 3) Ἀπὸ
πιστώσεις για ὑποτροφίες καὶ μετεκπαιδεύσεις
ποὺ ἀναγράφονται ἐτήσια στοὺς εἰδικοὺς
προῦπολογισμοὺς τῶν ὑπουργείων 4) Ἀπὸ
δωρεές, κληροδοτήματα καὶ κάθε φύσεως χορηγήσεις, ἀλλοδαπὲς ἢ ἡμεδαπές 5) Ἀπὸ εἰδικὸ λαχεῖο ὑπὲρ τοῦ ΙΚΥ. Σύμφωνα δὲ μὲ τῆν
τροποποίηση τοῦ Ν. 2281)1952 (Φ.Ε.Κ. Α’
297 ἂρθρο 15, παρ. 5, έδάφ. 2) 0‘5 κάθε κλήρωση αὐτοῦ τοῦ λαχείου κι ἀπ’ τὶς ἀκαθάρι- .
στες εἰσπράξεις του τὸ 1,5% ἀποδίδεται στὸ
ΙΚΥ ἐφ’ ὅσον βεβαίως τοῦτο ὑφίσταται, διαφορετικα πάει στὸ δημόσια. Τὸ ποσοστὸ αὐτὸ
σὲ καμια περίπτωση δὲν μπορεῖ να εἶναι κατώτερο ἀπὸ 500.000, ὅπως ὅρισε ὁ N. 2824)]954.

T0 οἰκονομικὸ ἐτος τοῦ ΙΚΥ ἀκολουθεῖ τὸ
οἰκ. ,ἔτος τοῦ κράτους (Β.Δ. 22)22 Ἰουλίου

-”

1952 Φ.Ε.Κ. Α - 193, ἀρθρο 29). Τὰ έσοδα κι (
έξοδα τοῦ ΙΚΥ προσδιορίζσνται κατὰ οἰκονο- .
μικὸ ἔτος με τὸν προϋπολογισμὸ καὶ διακρί'
νσνται σὲ τακτικά, έκτακτα κι ἀπρόβλεπτα “r
(στὸ ἴδιο ἄρθρα 21),
Διοικεῖται ἀπὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο ποὺ, ἶ.

τὸ ἀποτελοῦν 25 μέλη ὡς έξῆςε ἀπὸ 1 μέλος τοῦ

’“

OI ΥΠΟΤΡΟΦΙΙΞΣ
Πρώτη περίοδος
Ἀπὸ τὸ 1951, ποὺ ίδρύθηκε τὸ ΙΚΥ καὶ λειτουργεῖ ἐπίσημα ὁ θεσμὸς τῶν ὑποτροφιῶν στῆ
χώρα μας, προβλέπονταν τὰ ἀκόλουθα;
«Δια Β.Δ. ἐκδοθησομένου προτάσει τοῦ
Ὑπουργοῦ Θρησκευμάτων καὶ Ἐθνικῆς Παιδείας μετὰ γνώμην τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΚΥ, θέλουσι
καθορισθῆ τὰ τῆς ἐνισχύσεως τῶν μ α θ η τ (I) v
τῆς πέμπτης καὶ ἕκτης τάξεως τῶν
δημοτικῶν σχολείων». (Τὸ ἐδάφιο αὐτὸ προστέθηκέ μέ τὸ ἀρθρο 4 101') A.N. 1859) 1951
010v νόμο περὶ ὑποτροφιῶν).
Μέχρι σήμερα ὅμως, δηλαδὴ ὕστερα ἀπὸ 24
ὁλόκληρα χρόνια, 05v ἐχει ἐκδοθεῑ τέτοιο διάταγμα, καὶ κατὰ συνέπεια 05v χορηγεῐται
ΟΥΤΕ MIA ὑποτροφία στῆ δημοτικὴ ἐκπαίδευση. M5 ἄλλα λόγια πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύρισ μαθητὲς μένουν χωρὶς καὶ τῆν παραμικρῆ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση. Καὶ εἴδαμε πιὸ
’πάνω πὼς ὁ νομοθέτης πρόβλεψε 1‘1; ἐνισχύσεις αὐτὲς για να ἀποτραπεῖ ἡ ὃιαρροὴ τῶν
μαθητῶν ποὺ για οἰκονομικοὺς λόγους αρκοῦνται στα κολλυβογράμματα τῆς στοιχειώδους ἐκπαίδευσης.

στοὺς μαθητὲς τῶν ὑπολοίπων 10 νομῶν, δὲν
δόθηκε οὔτε MIA ὑποτροφία. Ἀκόμη ἀπὸ τὸν
ῖδιο πίνακα μαθαίνουμε ὅτι μέσα 0’ αὐτὴ 11]v
ἑνδεκαετία, στοὺς μαθητές τῶν Νομῶν B01ωτίας, Κοζάνης, Λευκάδος, Μαγνησίας καὶ
Σερρῶν δόθηκε ἀπὸ μιὰ μόνο ὑποτροφία,
στοὺς μαθητὲς τῶν νομῶν νΑρτης καὶ Πρεβέζης ἀπὸ δύο καὶ στὸ νομὸ Εὐρυτανίας ἀπὸ
τ εις.
ρΚαὶ ὁ ἀριθμὸς χαριστικῆ βολή. Ἀπὸ τὸ
1951 μέχρι τὸ 1962, δηλαδὴ μέσα σέ μια δωδεκαετία, δόθηκαν συνολικὰ ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ
ΕΝΝΕΑ (809) ὑποτροφίες στῆ Μέση Παιδεία,
χωρὶς να λάβουμε ὑπ’ ὅψη, ὅσους μαθητές στερήθηκαν για διάφορους λόγους 11]v ὑποτροφία
τους, τοὺς τελειόφοιτους κλπ.
Τέλος ἀπ’ τὶς 50 Νομαρχιακὲς Ἐπιτροπὲς
Ὑποτροφίας ὣς τὸ 1965 λειτούργησαν συνολικὰ οἱ 42. T0 γενικὸ σύνολο τῶν ὑποτρόφων

γ
<

α’ ὅλη αὐτὴ τῆν περίοδσ ἦταν 1.240 1100; 3.600
δρχ. κάθε χρόνο ἢ καὶ λιγότερο, ἀνάλογα μὲ τὸ
ποσὸ 1101‘) προσέφεραν οῖ’ Ν.Ε.Υ. οἱ ὑποῖες
σύμφωνα 115 τὸ Νόμα καταβάλουν τὸ μισὸ
ποσό. Για τὴν ἐκτέλεση τῶν ὑποτροφιῶν μέσης
παιδείας συγκροτοῦνταν Νομαρχιακὲς Ἐπι100115; Ὑποτροφιῶν καὶ Περιφερειακὲς Ἐπιτροπές. Οἱ N.E. ἀποτελοῦνταν ἀπ’ τὸ Νομάρχη

Μέση Ἐκπαίδευση
ΚΔΓΣΕ, 2 ἀνώτατους 1‘] ανῶτερους ῦπαλλήλους τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, 1 ἀνώτατα
ὑπάλληλο τοῦ ὑπ. Οἰκονομικῶν, 1 καθηγητῆ
τοῦ Πανεπιοτημίου Ἀθηνῶν, 1 τοῦ Πανεπιοτημίου Θεσαλονίκης, 1 τοῦ EMH, 1 11'];
AEOEE, 1 τῆς Ἀνωτάτης Γεωπονικῆς, 1 τῆς
Παντείου, ἀπὸ τὸ Γεν. Διευθυντὴ τοῦ ΙΚΥ καὶ
13 διακεκριμένων αλλων «προσώπων διαθετόντων εἰδικῆν μόρφωσιν καὶ πεῖραν». Ἡ θητείά τους εἶναι τετραετὴς κι ἐπιτρέπεται ὁ
ἐπαναδιορισμός τους (στὸ ἴδιο ἀρθραΖ).
Οἱ ὀργανικες Ὑπηρεσίες τοῦ IKY εἰναι 1) ἡ
Γεν. Διεύθυνση 2) ἡ Διεύθυνση Μελετῶν 3) ἡ
Διεύθυνση Ἐφαρμογής καὶ 4) ἡ ὑπηρεσία Διοικησεως.
‘H Γεν. Διεύθυνση περιλαβαίνει 1‘1; αλλες
τρεῖς κάτω ἀπ’ 1‘1; ἐντολές της. Ἡ Διεύθ. M5λετῶν ἔχει σαν σκοπὸ 11] μελέτη καὶ εἰσήγηση
κάθε θέματος 1101‘) εἶναι σχετικὸ μὲ τὴν καλύτερη ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν τοῦ ἱδρύματος,
τὴν παρακολούθηση κι ἐξέλιξη τοῦ πληθυσμοῦ, τὴν ἐπαγγελματικὴ ἀπασχόληοη τῶν κατοίκων, τὶς παιδευτικὲς ἀνάγκες τῆς χώρας,
τῆν παρακολούθηση τῆς σταδιοδρομίας τῶν
ὑποτρόφων, τὴ βελτίωση τῆς ἀπασχόλησής
τους, 11]v έκπόνηση τῶν κανονισμῶν διαγωνισμῶν, τῆ μέριμνα για τὴ δημοσίευση τῶν ἐργασιῶν τοῦ IKY, τῆ σύνταξη τοῦ προγράμματος
τῶν ὑποτροφιῶν καὶ τέλος 11]v εἰσήγηση για
τὸν καταρτισμὸ τῶν Ἐπιτροπῶν Ὑποτροφιῶν
Ἀνωτέρων καὶ Ἀνωτάτων Σχολῶν κι ἐξωτερικοῦ, Ἔχει δύο βοηθητικὰ τμήματα.’ Τὸ
Τμῆμα Στατιστικῆς καὶ Προγράμματος καὶ τα
Γραφεῖα Κανονισμοῦ καὶ Δημοσιότητος.

Ἡ Διεύθυνση Ἐφαρμογῆς ἔχει σὰ σκοπὸ
τὴν ἐκτέλεση τῶν ἀποφάσεων τῆς Διοίκησης,
μεριμνᾶ για 11]v κανονικῆ λειτουργία τῶν δι-

Τί γίνεται στὸν τομέα τῆς Μέσης Παιδείας "A; ἀφήσουμε, καλύτερα,
να μιλήσουν τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα.

ΕΤΟΣ

Νομαρχιακὲς
ἐπιτραπὲς που
λειτούργησαν

1951-52
1952—53

5
11

26
42

1953—54

17

61

1954—55
1955-56
1956-57

14
14
16

Ἀριθμὸς
ὑποτρόφων

Ἀριθμὸς
μαθητῶν

Πασαστὸ

40
68
62

208.550
209.802
212.471

0,02% ἢ 1 στοὺς 5000
0,03% ἢ 3 στοὺς 10000
0,02% ἢ 1 στοὺς 5000

1957-58

17

57

226.013

0,02% ἢ 1 στοὺς

1958-59
1959—60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964—65

24
19
11
13
18
12
·

120
133
78
101
251
191
242

240.884
259.180
273.390
291.529
305.582
313.596
358.401

0,04% 1‘]
0,05% ἢ
0,02% ἢ
0,03% ἢ
0,08%,1]
0,06% ῆ
0,06% ἢ

τὶς ἀρχὲς καὶ τα Ἱδρύματα τῆς ἡμεδαπῆς κι
ἀλλοδαπῆς. Ἔχει δυὸ βοηθητικὰ τμήματα. Τὸ
τμῆμα (Υποτροφιῶν Ἐσωτερικοῦ καὶτὸ τμῆμα
Ὑποτροφιῶν Ἐξωτερικοῦ.
Ἡ Ὑπηρεσία Διοικήσεως εἰσηγεῖται στὴν
Γεν. Διεύθυνση κι ἐκτελεῖ ὅλες τὶς ἀποφάσεις
τῆς Διοίκησης ποὺ σχετίζονται 115 10 προσωπικὸ καὶ τὴ διαχείριση τοῦ Ἱδρύματος. .

Ὑπάρχουν ἀκόμα δυὸ πρόσωπα. Ὁ Νομι-

0101‘);
στοὺς
στοὺς
στοὺς
0101‘);
στοὺς
στοὺς

5000

5.000
10000
10000
10000
10000
10000
10.000

.

Τα ὑπόλοιπα (τοῦ 1961-64) ἀπ’ τὴν Ἐπετ. τοῦ 64, 0. 150—151.

(Στοιχεῖα ἀπὸ τῖς ἐπετηρίὸες τοῦ ΙΚΥ τοῦ
1959, Πίναξ Ia σελῐς 50, τοῦ 1960. Πίναξ Ia
σελῐς 79, τοῦ 1961. Πίναξ Ια σελῑς 64 καὶ Πίναξ 1 σελὶς 2. Τὰ ὑπόλοιπα (τοῦ 1961-64) ἀπ’
τὴν ἑπετ τοῦ 64, σ. 150-151. Τὰ στοιχεῖα τῶν
μαθητῶν ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες στατιστικὲς ἐπετηρῐὸες Μέσης Ἐκπαιόεύσεως).

ευκολύνσεων στοὺς μαθητές, φοιτητὲς κι ἔπιέ

στήμονες κι εἰσηγεῖται 11]v ἀλληλογραφία μὲ

2
5
2
3
8
6
6

Τὸ συμπέρασμα ποὺ βγαίνει ἀπ’ αὐτοὺς
τοὺς ἀριθμοὺς εἰναι ὅτι ὁ μέσος ὅρος τῶν ὑποτρόφων στῆ Μέση Παιδεία, ἀπὸ τῆν ἔναρξη
τῆς λειτουργίας τοῦ ΙΚΥ μέχρι τὸ 1962 ἧταν;

ἢ τὸ νόμιμα αναπληρωτή του, ἀπ’ τὸ Δίντὴ τοῦ
ὑποκαταστήματος τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος,
0111’ 10v ἀρχαιότερα έν ὑπηρεσία Γυμνασιάρχη
κι ἀπὸ 2 μέλη σχολικῶν ἐφοριῶιν τῆς ἕδρας
τοῦ Νομάρχη. Οἱ 05 110001 προέρχονταν ἀπ’ τὶς
χορηγίες τῶν Σχολικῶν Ἐφοριῶν, ἀπ’ τὶς
ἐπιχορηγήσεις ἀπ’ τὸν Προϋπολογισμὸ τῶν
Δήμων καὶ Κοινοτήτων τοῦ Νομοῦ, τὴν ἐπιχορήγηση τῆς Νομαρχίας, τὶς δωρεές, κληρονομίες, εἰσπράξεις ἀπὸ γυορτές, μαθητικὲς ἐπιδείξεις κλπ.
’Ὀμιως τὰ στοιχεῖα αὐτα ἀποτελοῦν τὸ ἕνα

ΕΝΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΧΙ-

σκέλος τοῦ προβήματος. Γιατὶ τὸ ἀλλο εἰναι τὸ

ΛΙΑΔΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.
Ὁ θεσμὸς τῶν ὑποτροφιῶν δηλαδὴ καὶ στῆ

μηνιαῖο χρηματικὸ ποσὸ τῆς ῦποτροφίας ποὺ
ἀποτελοῦσε καθαρὸ ἐμπαιγμό. Σὲ 300 δρχ. τὸ

Μέση Ἐκπαίδευση δὲν εἶναι ἁπλῶς στοιχειώδης, ἀλλὰ ἀνύπαρκτος, ἐγραφα 0101 Σύγ-

μῆνα, ἢ 3.600 δρχ. τὸ χρόνο ἦταν ἡ ὑποτροφία

χρονα Θέματα (0. 348).
κὸς Σύμβουλος ποὺ παρακολουθεῖ τῆ νομοθεἩ ἀρ. 10 ἐπετηρίδα τοῦ ΙΚΥ (πίναξ Ια, 05σία κι ὑπερασπίζει τὰ συμφέροντα τοῦ Ἱδρύλὶς 79) μᾶς πληροφορεῖ ἐπὶ πλέον ὅτι ἀπὸ τὸ
ματος μπροστὰ σὲ κάθε ἀρχὴ κι ὁ Τεχνικὸς, 1951 ὣς τὸ 1961, δηλαδὴ μέσα 05 ἓντεκα ὁλόΣύμβουλος ποὺ ἐκπονεῐ τὶς τεχνικές μελέτες κι κληρα χρόνια, ἀπὸ τὶς 50 Νομαρχιακὲς Ἐπιἐπιβλέπει τῆν ἐκτέλεση τῶν τεχνικῶν ἔργων τροπὲς Ὑποτρόφων 1101‘) εῖχαν συοταθῆ, συνοποὺ κάνει τὸ ,Ἵδρυμα
λικὰ λειτούργησαν οἱ 40. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι

Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. Καὶ μπαίνει τὸ ἐρώτημα. Μ’ αὐτὲς τὶς 300 δρχ., 1101‘) δὲ φτάνουν .
οὕτε για τὸ εἰσιτήριο τοῦ λεωφορείου, τί να
πρωτοκάνει ὁ μαθητής, πολὺ περισσότερο ποῦ
05v ἀπαλλάσσονταν οὔτε ἀπὸ τα δίδακτρα,
οὔτε ἀπ’ τῆ δαπάνη ἀγορᾶς τῶν βιβλίων, οὕτε ‘
111 01310 ὶτὶς) ὃιάφσρες εἰσφορές (μαθητικῆ εἰσφορ κ π .
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Κοντα α’ αὐτα θα πρέπει να προσθέσουμε
ὅτι τὸ ποσὸν ποὺ δίνονταν για τὶς ὑποτροφίες
Μ. Ἐκπαίδευσης δὲν δινόταν ἐξ ὁλοκλήρου
ἀπὸ τὸ κράτος, γιατὶ σύμφωνα μέ τὸ νόμο, ἡ
έτησία έπιχορήγηση τοῦ ΙΚΥ εἶναι ἴση μέ τὸ
ποσὸ ποὺ καταβάλουν οἱ Ν.Ε.Υ., δηλ. οἱ ἴδιοι
οἱ φορολογούμενοι (A.N. 1825/1951 ἄρθρα 8,
παρ. 2). Σχολιάζοντας αὐτὸ τὸ σημεῖα ἐγραφα
«αὐτὸ μεθερμηνευόμενα, σημαίνει ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑποτρόφων τῶν γυμνασίων εἶναι καταδικασμένος σὲ μόνιμη ἀτροφία καὶ μαρασμό, χωρὶς προαπτικὴ αὐξήσεως, γιατὶ ἡ ἐπιχαρήγηση τοῦ IKY καθαρίζεται ἀπὸ τὸ ὕψος
τῶν πόρων ποὺ προσφέραυν οἱ Ναμαρχιακὲς
Ἐπιτρσπές δηλ. οἱ ἴδιοι οἱ φορολογούμεναι.
Ἔτοιάπ’τῆ μιὰ ἐχουμε μετάθεση τῶν εὐθυνῶν

νηση Παπανδρέου ἦταν ἡ ἐξαγγελία τῆς Ἐκ·
παιδευτικῆς Μεταρρύθμισης ποὺ ὁπωσδήποτε
σήμαινε μια μεγάλης σημασίας ἀλλαγὴ στα ἐκ·
παιδευτικὰ πράγματα τῆς πατρίδας μας. Ἡ
πολιτικὴ αὐτὴ ἐκφράστηκε καὶ μέ μια γενναία
αὔξηση τῆς κρατικῆς ἐπιχορήγησης πρὸς τὸ
ΙΚΥ (τὸ θέμα αὐτὸ θα τὸ ἐξετάσουμε χωριστά). Ἔτσι τὸ 1966 μετὰ τὸ ὑπ’ ἀριθ. 4434
Νομοθετικὸ Διάταγμα καταργοῦνται οἱ εἰσφαρές τῶν Νομαρχιακῶν Ἐπιτροπῶν Ὑποτροφίας. Μετὰ τὴν κατάργηση τῶν Ν.Ε.Υ. (11’)ξάνει τὸ κονδύλι για τὶς ὑποτροφίες Μέσης
Ἐκπαιδεύσεως κατὰ 30 περίπου ἑκατομμύρια
(Έπετ. 1966, 0. 241). Στὸ Ὑπόμνημα στὸν
Προῦπολογισμὸ τοῦ 1966 ὃιαβάζουμε σχετικὰ
μὲ τὴν κατάργηση τῶν ΝΕΥ ὅτι τώρα πιὰ

πιστώσεις ποὺ ἐγιναν πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια
στα αρθρο τῶν Σύγχρονων Θεμάτων ποὺ θεμελίωσαν καὶ τὶς σπουδαστικὲς ἀποφάσεις - αἰπήματα βρήκαν τὴν πλήρη ἐπιβεβαίωσή τους.

Μέ τὴν άνοδο τῆς Χούντας έχουμε πλήρη
ἀνακοπὴ αὐτῆς τῆς αἰσιόδοξης προαπτικῆς
ποὺ ἄνοιξε ἡ Ἐκπαιδευτικὴ Μεταρρύθμιση,
Τὸ 1967 ἔχουμε κάθετη πτώση τῆς κρατικῆς
ἐπιχορηγησης πρὸς τὸ ΙΚΥ. Ἀπὸ 110.000.000
δρχ. ποὺ δόθηκαν τὸ 1966, πέφτουμε στὰ
76.000.000. KL ἐνῶ για τὴ Μέση Ἐκπαίδευση
στὸν προῦπαλογισμὸ τοῦ 1966 εἶχε ἐγγραφή

τοῦ Ἱδρύματος (δηλα ( τοῦ Κράτους) ποὺ μα-

ἔχουμε «οὐσιαστικὴν καθιέρωσιν τῶν Ὑπα-

πῡῡὸ 34625000, ῒὸηῙ967 βλέπῡυμε τὴν πλήρη

ναδική του ἀποστολὴ ειναι ἡ παροχὴ τῶν ὑποτροφιῶν, στὶς πλάτες τῶν φορολογουμένων κι
ἀπ’ τὴν άλλη δέν έχουμε οὐσιαστικα ὑποτροφίες. (σ. 348).

τροφιῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, αἱ ὁποῖαι μέ·
χρι τοῡὸε εἶχον μόνον συμβολικὸν χαρακτῆρα,
Διὰ τῆς ἐπερχομένης μεταβολῆς ἐξασφαλίζεται ἀπὸ τοῦ προσεχοῦς έτους (δηλ. 1967-68) ἡ

διαγραφή του. Ἀπλως συμβολικὰ σημειώνεται
μὲ μία δραχμή. Τὸ 1968 δίνονται 154.201 δρχ.
(Ἐπ. IH, σ. 113), τὸ 1969 δόθηκαν 62.767 καὶ
10 λεπτὰ (Ἐπ. ΙΘ, O. 133), τὸ 1970 δόθηκαν

'
'
Ὴ TplTl] naploﬁoq

χορήγησις ὑποτροφιᾶγν εἰς 7,890 μαθητὰς τῆς

109.568 (Ἐπ. K. σ. 120), τὸ 1971 δόθηκαν

α’ τάξεως τοῦ Γυμνασίου καὶτοῦ Λυκείου, ἐπὶ

242-024 (Ἐπ. ΚΑ, σ. 107) καὶ τὸ 1972 δόθη-

“Η δεύτερη περίοδος

συνόλου 134.760 ἐγγραφέντων μαθητῶν εἰς

καν για ὑποτροφίες στῆ Μέση Ἐκπαίδευση

“

τὰς ἀντιστοίχους τάξεις κατὰτὸ έτος 1964-65»
(στὸ ἴδια a. 241-243). Κατὰ συνέπεια οἱ δια-

387.857 δρχ. (Ἐπ. ΚΒ, 0. 158). Οἱ ὑποτροφίες
ΜΕ. καταργήθηκαν ὅλως διόλου.

.

Ἀπὸ τὰ πρῶτα μέτρα ποὺ πῆρε ἡ κυβέρ-

ΙΞΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΠΑΙἸἚΛΜΑΪΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΙΞΥΣΕΩΣ
Πρώτη Περίοδος
Παραθέτουμε τὰ ἐπίσημα στατιστικα στοιχεῖα, σχετικὰ μὲ τὴν ’κίνηση τῶν ἐνισχύσεων τῶν τεχνικῶν σχολῶν.
(Ἐπετηρὶς IKY 1960, Πίν. 2α σ. 52, Πιν. ΙΙΙ a. 18 καὶ Ἐπετηρῐς IKY 1961, Πίν. 2α a. 72-73, Ἐπετ. 1962, 1963 Πιν. III)

Ἔτος

1952—53

1 953-54

1954-55

1955-56

1956-57

1957-58

1958—59 81959—60 1960—61 1961—62 1962-63 1963-64

11

18

17

20

I9

21

21

21

34

40

45

68

53

63

70

73

70

1 84

232

21 I

291

Σύνολσ σχολῶν
πού ἔτυχον
ἐνισχύσεως
ἀριθμὸς
ἐνισχυθέντων
μαθητῶν

,
28

53

45

Σύμφῶνα μέ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς Στατιστικῆς τῆς Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαιδεύσεως, τὸ 1956
ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν μόνο στὶς τεχνικὲς σχολὲς ἧταν 25.569, τὸ δὲ 1957 ἧταν 30.589. Αὐτὸ
σημαίνει πῶς τὸ ποσοστὸ τῶν ἐνισχυθέντων, ἂν ὑπαλογισθοῡν μόνον οἰ τεχνικές σχολές τόσα τὸ
1956 ὅσα καὶ τὸ 1957 ἦταν 0,2% ἢ ΔΥΟ ΣΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΥΣ. ”Av πάρουμε δὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν
μαθητῶν ποὺ φοιτοῦν γενικα στὶς ἐπαγγελματικὲς σχαλές, τότε θα δοῦμε ὅτι οἱ διψήφιες αύτὲς
ἐνισχύσεις τὸ 1956 ἀντιστοιχοῦσαν σὲ 89.590 μαθητές, δηλ. ποσοστὸ για τὸ ἓτος έκεῖνο 0,06% ἢ
ἓνας στοὺς 1.700, τὸ δέ 1957 σὲ 97.835 μαθητές, δηλ. ποσοστὸ 0,07% ἢ 7 στοὺς 10.000. ”Ag σημειωθῆ ὅτι τὸ ἐτήσια πσσὸ τῆς ὲνισχύσεως ἦταν 3.600 δρχ., δηλ. 300 δρχ. τὸ μήνα.
( Τὸ γενικὸ σύνολο τῶν μαθητῶν ποὺ ἐνισχύθηκαν μέχρι αὐτὸ τὸ χρόνο ἀπὸ τὸ ΙΚΥ ἦταν 1.331.
Ἐπ. 1963, Πιν. ΙΙΙ)
Θα πρέπει να προσθέσουμε τέλος ὅτι τὸ Νομοθετικὸ Διάταγμα 3971)1959 καὶ τὸ σχετικὸ Ἐκτελεστικὸ Διάταγμα Β.Δ. 890)1961 καθιέρωσαν για πρώτη φορὰ ὑποτροφίες Ἐπαγγελματικῆς
Ἐκπαιδεύσεως τὸ 1961.

Π

(Η δεύτερη περίοδος
Ἔτος
Σύνολο σχολῶν ποὺ
ἔτυχαν ἐνισχύσεως
ἀριθμὸς ἐνισχυθέντων
μαθητῶν

1 964—65

72

95 9

Γενικὸ Σύναλο ἐνισχυθέντων μέχρι
αὐτὸ τὸ χρόνο

1965-66

Υ

1 966-67

70

71

508

638

2.745

3.383

ε
2.236

BIL. Πίν, III τῆς Ἐπετ. 1964, καὶ Πίν II τῶν Ἐπετ. 1965, 1966. ’
Παρατηροῦμε ὅτι ὑπερτριπλασιάστηκε ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐνισχυθέντων μαθητῶν. Φυσικὰ καί. πάλι τὰ ὅρια εἰναι πάρα πολὺ χαμηλά.

12
ει»

.

Η τρίτη περίοδος)
Ἔτος

,

7

μ I 967—68

1 968—69

I 969—70

I 970-71

I 971 -72

1 972—73

Ἀριθ. ἑνισχυθέντων μαθητῶν

725

770

770

849 σὺν
62 = 911

849 σὺν
62 = 911

3.382

Στοιχεῖα ἀπὸ τὴν
οἰκεία ἐπετηρίὸα

Πιν. II
σ. 143

Πιν. I
a. 15

Πιν. I
σ. 15

Πιν. I
σ. 19

Πιν. I
σ. 17

Πιν. I
σ. 29

Οἱ ὑποτροφίες τοῦ 1972-73 ἀναλύονται ὡς ὲξήςῑ
Ὑποτροφίες
»

σὲ Δημόσιες
»
»

Κατώτερες
Μέσες
Ἀνώτερες

Σχολὲς
>>
»

Πρώτη nepioSoq

1.048
941
143

(0.17)
(0.21)
(0.23)

Ὑποτροφίες
»
»

σὲ Ἰὃιωτικ ες
»
»
»
»

Κατωτερες
Μέσες
Ἀνώ-[ερες

»
>>
>>

797
405
48

(0.25)
(0.28)
(0.29)

ΠΑΙΔΑΓΩΙΊΚΙΞΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

Ἡ κίνηση ὑπατραφιῶν στὶς 14 Παιδαγωγικὲς Ἀκαὸημίες ποὺ ὑπῆρχαν α’ ὁλόκληρη τὴ
χώρα, ἔχει ὡς ἀκαλαὺθως;

“Ὀπως προκύπτει ἀπ’ τὸν πίνακα ποὺ παοαθέσαμε, τὸ ποσοστὸ εἶναι 10% ἐπὶ τῶν εἰσα- ς

γσμένων. Μὲσα σὲ μιὰ ὀλόκληρη ὲπταετία χο-

Ἔτος

1957—58 1958-59 1959—60 1960-6] 1961—62 1962-63 1963—64

Σπορὸσστὲς ποὺ
εισηχθησαν

420

640

720

620

621

690

690

Σπουὸαστὲς 7101‘)
é’tuxav ὑπωροφίας

42

’ 64

72

69

63

69

69

2507

2256

(ἐπὶτῶν εἰσ)ε’ντων)

ρῃγῄθηκαν συνολικὰ 503 ὑποτροφίες, χωρὶς
να υπολαγίσουμε ὅσους ἓχασαν τὴν ὑπατραφία
γιὰ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο λόγο. Ἡ ὑποτροφία
συμποσοῦται σὲ 8.600 δρχ. τὸ χρόνο ἢ 716,60
δρχ. τὸ μήνα.
Πὲρα ἀπ’ τὸ ὅτι κι ἐδῶ τὸ ποσοστὸ εἶναι
χαμηλὸ καὶ κυρίως ὁ ἀριθμὸς τῶν ὑποτρόφων,
παρατηροῦμε δυὸ πράγματα. Πρῶτον ὅτι ὁ

ἀῼῑθμὸς HEW ΕἷσαΥΟμένων {MO τὸ 19ιὸ9 καί

Σύνολο σπουδαστῶν

2252

2384

2314

gﬁgjgg‘oi‘ﬁfﬁf ﬁggnmggf‘ggfgggg ᾖ

(Στοιχεῖα ἀπ’ τὶς ἐπετηρίόες τοῦ [K Y τοῦ 1957 Πίνακας IVa σελῑς 18, τοῦ 1958 Πίναξ [Va
σελὶς 18, τοῦ 1959 σελῑς 20, τοῦ 1960 σελίδες 26 - 27, τοῦ 1961 σελίὸες 26 - 27, τοῦ 1962 καὶ
1963 σ. 28 - 29)
,

«Η δεύτερη nspioﬁoq
M8 τὴν ανοδο τοῦ Κεντρου στὴν ἐξουσία
παραυσιάζεται μιὰ ἀπότομη ἄνοδος στὸν 6191-

0110
τῶν ὑποτρόφων”
ME 10 11911110
ἕως τῆς
τετραπλασιάζεἐκπαιδευτικῆς
μεταρρυθμισης
ται (αὔξηση 400%) 0 ἀριθμὸς τῶν φοιτητῶν
ποὺ παίρνουν ὑποτροφία.

ἀκριβῶς ἀνάλογη πτώση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν
ὑποῖρόφων·

Ἔτος

I 964—65

1 965-66

1 966—67

Σύνολο ὑποτρόφων

276

276

351

-

Στοιχεῖα ἀπὸ τὶς Ἐπετηρίὸες τοῦ 1K Y. I 964 Πιν. IV σ. 17-19, 1965 καὶ 1966 Πιν.
ῙῙῙ, 0- 15-17·

‘H τρίτη περίοδος
Παραθὲτω τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὶς Ἐπετηρίὸες τοῦ 1968 - 1972.

Ἔτος

I 967—68

I 968-69

1 969—70

1 970-71

1 971-72

Σύνολο
ὑποτρόφων

645

872

71 9

660

443

Στοιχεῖα ἀπὸ
τὶς ἐπετηρίὸες

Πιν. 3
σ. 45

Πιν.,3
σ. 51

Πιν. 3
0. 50

Πιν. 3
σ. 54

Πιν. II
σ. 33

ΥΠΟΪΡΟΦΙΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΙΞΥΣΕΩΣ

Πρώτη περίοδος
Κατ’ ἀρχὴν ἂς παραθὲσουμε ὁρισμὲνα ἀριθμητικὰ στοιχεῖα.

Ἔτος

Ὑποτροφίες ποὺ
προγραμματίστηκαν

Ἔτος

Ὑποτροφίες πού
προγραιιματίστηκαν

μ

1951.52

204

1957—58

368

Τὰ στοιχεῖα εἶναι παρμὲνα ἀπ’ τὸν Πίνακα I

1952—53

210

1958-59

336

τῶν οἰκείων Ἐπετηρίδων τοῦ IKY. Πρέπει

218
3;:

1 960-61
1:32:63

432
ἕέῗ

1191:1115 11000010 18%uy11‘1 1‘mo190cp0vg τοῦ ἀποῗέιίιὲου Ἑλληνισμοῦ, σὺν 5% ποσοστὸ ἀσφα-

[963—64

688

“99.15:, 111931 11192299111121.1121

99999—9

’
1954—55
Ξὲἒὲἶέξ

-

909 ἀκόλουθος Πινακας μᾶς βοηθάει νὰ
ἒχουμε μια γενικὴ εἰκόνα τῆς καταστάσεως.

ι3’

Ύποτροφίες Ἀνωτέρας καὶ Ἀνωτάτης Ἐκπαιὸεύσεως
ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ῩΠΟΤΡΟΦΩΝ

Ἔτος

Ἀριθμὸς

Διακοπὴ λόγω

Σύνολο ὑπο·

Ἀριθμὸς

ὑποτροφιῶν

ὑστερήσεως ἢ

λειπομένων

φθιΐηΐῶν

Π0000Τὸ

, ἄλλης αἰτίας
1951-52
1952-53
1953—54
1954—55
1955—56
1956-57

210
364
458
549
592
683

56
116
139
186
210
223

154
248
319
363
382
460

16.000
16.000
16.682
18.000
19.864
20.408

1,3%
2,2%
2,7%
3,1%
2,9%
3,2 %

1957—58

789

279

511

20.317

3,13% 9

1958—59
1 95 9—60
1 960-61
1961-62
1962-63
I963—64

834
852
928
976
989
892

309
320
364
391
384
532

531
532
564
585
605
360

24.896
26. 703
28.302
30.61 7
35.432
43.411

3,3 %
3,1 %
3,2 %
3,1 %
2, 7%
20%

να τοὺς ὃώσουμε θὰ τὰ φάει τὸ ναῖκι. Ποῦ θα
στεγασθοῦν; Θ’ ἀναγκασθοῡν νὰ ζήσουν ὡς
τρωγλωὸύται καὶ έτσι τὸ κλῑμα τὸ ἠθικόν, μέσα
εἰς τὸ ὁποῖον θα κινοῦνται, θα έξουὸετερώνη
τὴν πρατίμησιν τῆς πολιτείας. Δι’ αὐτὸ νομίζω
ὅτι ἡ ἀνέγερσις φοιτητικῆς στέγης εἶναι ἀπαραίτητος καὶ πρέπει να ἀνήκη εἰς τοὺς ἀμέσαυς
σκοπούς μας».
.
ιὈμως οἱ φοιτητὲς ὃὲν ὃιέθεταν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ὑποτροφίας γιὰ τὴ στέγαση καὶ
τὶς ἀμεσες βιοτικες ἀνάγκες, ὅπως φοβόταν ὁ
Παπανδρέου, ἀλλα για τὴ σπουδή, γιατὶ οἱ
ὑπότροφοι ΔΕΝ ἁπαλλάσσονταν ἀπὸ τα
ὑπέρογκα ὃίὸακτρα (2.500 δρχ.) οὔτε ἀπὸ τὸ
βαρὺ κόστος τῶν συγγραμμάτων.

Δεύτερη περίοδος
ἬΪδη ὁ ἀναγνώστης συνήθισε καὶ περιμένει
να δεῖ τὴ διαφορὰ ποὺ θὰ σημειώσει ὴ Ἐκπαιὃευτικὴ Μεταρρύθμιση.

Ὑποτροφίες πού
προγραμματίστηκαν

Ἔτος
(Στοιχεῖα ὅσον ἀφορά τοὺς ὑποτροφους
ἐπετηρίὸες τοῦ ΙΚΥ Πίνακα 4. “0001/ ἀφορᾱ
τὸν ἀριθμὸ τῶν σπουδαστῶν στὶς Στατιστικὲς
Ἀνωτάτης Ἐκπαιὸεύσεως καὶ στοιχεῖα τῆς
ΟΥΝΕΣΚΟ).
Τὸ συμπέρασμα ποὺ προκύπτει εἶναι, ὅττι
κατὰ μέσον ὅρα 2,8 στοὺς ἑκατὸ σπουδαστὲς
εἶναι ὑπότροφοι (χωρὶς ἐννοεῖται να ὑπολογίσουμε ὅσους έχασαν τὴν ύποτροφία για τὸν
ένα ἢ τὸν ἄλλο λόγο).
Μέχρι τὸ Μά τη τοῦ 1959, τὸ ἐτήσια ποσὸ
τῆς ὑποτροφίας ταν 7.200 δρχ. ἢ 600 δρχ. τὸ
μήνα, ἀπὸ 10v M09111 δὲ κι ἔπειτα ἒγινε 8.400
δρχ. τὸ χρόνο ἢ 700 δρχ. τὸ μήνα.
Μέ τὸ Ν.Δ. 3971/59 προστέθηκέ εἰδικὴ διά10211 ποὺ ἐπιτρέπει τὴν χορήγηση ὑποτροφιῶν
κατὰ τὰ ἐνδιάμεσα έτη τῆς σπουδῆς στὴ Μέση,
τὴν Ἀνώτερη καὶ τὴν Ἀνωτάτη Ἐκπαίδευση,
ἡ ὁποία μπῆκε σ’ ἐφαρμογὴ ἀπὸ τὸ 1961. Μέχρι τότε μόνον οἱ εἰσαγόμενοι στὶς σχολὲς
έπαιρναν ὑπατροφία, Πολὺ ὀρθὰ εἶχε παρατηρήσει ὁ κ, Κ. Θ. Δημαρᾶς μὲ ὑπόμνημά του
πρὸς τὸ Νομοτεχνικὸ Σύμβουλο καθηγητὴ κ.
Π. Βάλληνὸα, ὅτι «ἡ ἀκαδημαϊκὴ προσωπικότης ὃιαμορφοῦται συχνάκις κατὰ τὰ ένδιάμεσα
ἔτη» καὶ κατέληγε οτὸ αἴτημα τῆς χορηγήσεως

ύποτροφιῶν καὶ κατὰ τὰ ένὸιαμεσα στάδια
τῶν σπουδῶν τῶν φοιτητῶν (Σύνθεσις Νομοθεσίας ΙΚΥ σελὶς 30).
”Ag ληφθῇ ὑπ’ ὄψι, ὅτι ἀπαραίτητος ὅρος
για να πάρη ἕνας φοιτητῆς ὑπατροφία εἶναι ἡ
ἀπορία. «Νὰ μὴ ὃιαθέτη ἐπαρκῆ ἴδια οἰκονομικὰ μέσα» ἀπαιτεῖ ὁ νόμος, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι τὸ 11000 ποὺ δινόταν ἦταν πολὺ κατώτερα ἀπὸ τὶς ἀνάγκες τοῦ φοιτητοῦ.
Πρέπει να τονίσουμε ὅτι ἐνῶ ἀπὸ τὸν Ἰδρυτικὸ Νόμα προβλέπεται καὶ ἀνέγερσις οἴκου
φοιτητοῦ (ἃρθραν 2), μέχρι σήμερα οὕτε
ὑπάρχει ἀλλ’ οὕτε καὶ ἀνοίγεται μιὰ τέτοια
προοπτική. Τὸ πόσο ἡ ἀνέγερση τοῦ οἴκου
συνδέεται μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ προορισμοῠ
τσῦ ΙΚΥ, φαίνεται ἀπὸ τὰ ἀκόλουθα λόγια τοῖ’
Γ. Παπανδρέου, τότε Ἀντιπροέὸρου τῆς κυβερνήσεως καὶ ὑπουργοῦ Παιδείας, στὴν
πρώτη συνεδρίαση τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΚΥ στὶς
«Προκειμένου περὶ τῶν σπουδαστῶν ὑπατρόφων τῶν ἀνωτάτων σχολῶν, ὁὲν ὑπάρχει
μόνον πρόβλημα χρηματικῆς ἐνισχύσεως ἀλλὰ

καὶ πρόβλημα στέγης. Διότι ὅπως εῖναι αἱ
συνθῆκαι τῶν Ἀθηνῶν καὶτῆς Θεσσαλονίκης,
ἐὰν ὀὲν ἔχει λυθῆ τὸ ζήτημα τῆς στέγης ὅ,τι καὶ

1 964—65

I ,563

1 965-66
1 966—67

1.681
1 . 785

Στοιχεῖα ἀπ’ τὸν Πίνακα Ι τῶν οἰκείων
Ἐπετηρίδων.
Δυὸ πράγματα πρέπει να σημειώσουμε; α)
“Ὀτι ὁ ἀριθμὸς τῶν ύποτρόφων τριπλασιάστηκε (αὔξηση 300 %) 10 πρῶτα έτος τῆς M8ταρρύθμισης σὲ σχέση μὲ τὸν προηγούμενα
χρόνο καὶ β) "O11 αὐξήθηκαν τα τροφεῖα ἀπὸ
8.400 δρχ. σὲ 12.000 δηλ. κατὰ 36,6 %. “Av 0’
αὐτα προσθέσουμε τὸ ὅτι καταργήθηκαν τὰ
ὃίὸακτρα καὶ τὰ ἐξέταστρα, τότε πραγματικα
βλέπουμε πὼς έχουμε μια σημαντικὴ βοήθεια
στὸ φοιτητικὸ κόσμο ποὺ ὅμως καὶ πάλι ὀὲν
καλύπτει οὔτε τὶς πραγματικές του ανάγκες
οὒτε καὶ ίκανοποιεῖ τὸ πανσπουὸαστικὸ αἴτημα ὅπως έκφράοτηκε στὶς ἀποφάσεις τοῦ
δεύτερου καὶ τοῦ τέταρτου πανσπουὸαστικαῦ
συνεδρίου για χορήγηση ύποτροφίας κατ’ ἀρχὴν 010 40 % τοῦ φαιτητικοῠ κόσμου. Τὸ 0‘1—
τημα αὐτὸ σημειώνω πρωτοὸιατυπώθηκε 10-_

Ἂς ὃοῦμε τώρα πῶς ὃιαμορφώνεται καὶ ὁ δεύτερος πίνακας.
ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑῙΔΕΥΣΕΩΣ

Ἔτος

Ἀριθμὸς
ὑποτροφ ιῶν

Δ ιακοπὴ λόγω ὑστερήσεως
ἢ ἄλλης αἰτίας

Σύνολο
ὑπολειπομένων

Ἀριθμὸς
φθιῒητίῧν

ποσοστὸ

1964—65
1965-66

1.655
3.013

1.304
2.554

351
459

53.305
58.000

3,I%
5,1 %.

1966-67

3.429

3.126

303

(ὀὲν βγῆκε ἑπετηρίὸα)

Ἡ τρίτη περίοδος
Ἔτος

ὑποτροφίες πού προγραιιματίστηκαν

I 967—68
1 968-69
1 969-70
1970-71
1972-73

1.850
2.313
2.795 (2.313 σὺν 480 εἰὸικὲς ὑποτροφίες)
2.600 (2.065 σὺν 535 εἰὸικὲς ὑποτροφίες)
4.230 (3.591 σὺν 639 εἰὸικὲς ὑποτροφίες)

T0 πρῶτο πράγμα που έχουμε νὰ παρατη- ,ἐζ
ρήσουμε εἶναι ὁ καινούργιος θεσμὸς τῶν εἰδι- g}:
κῶν ὑποτροφιῶν. Καθιερώθηκε τὸ 1969 μὲ τὸ ᾗ,

Ν.Δ, 237/1969 ποὺ ἀποβλέπει σὲ μιὰ «μεσο- ,ζ

Στοιχεῖα ἀπὸ τὸν Πίνακα I τῶν οἰκείων Ἐπετηρίὸωκ Γιὰ τῖς εἰὸικὲς ὑποτροφίες τοῦ 1969 ’- 71
βλ. Πίν. 5, τοῦ 1972 Πίν, 3 σ. 146.
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πρόθεσμσν βεβαίως προοπτικήν, ἡ διὰ τῶν χορηγιῶν τοῦ ΙΚΥ ἐξασφάλισις σημαντικοῦ ἀριθμοῦ πτυχιούχων διαφόρων «ἀγόνων γρ
μῶν», (φυσικοί, μαθηματικοί, χημικοί, φυ

ογνῶσται, καθηγηταὶ ξένων γλωσσῶν) διὰ τὴνδημοσίαν ἐκπαίὸευσιν» (Ἐπετ. 1972, 0. 8,),Θί
ὑπότροφοι αὐτῆς τῆς κατηγορίας 11011910111103;
ὁλόκληρη τὴ διάρκεια τῶν σπουδῶν τ

πλάσια τροφεῖα ἀπὸ τῶν κανονικῶν *ποτ
φων,’ὃηλ. 2.000 τὸ μήνα (24.000

χρῷ

1

«ὑπέχαυν ἐκ νόμου καὶ ἐκ συμβάσεως ὑπογραφομένης μετὰ τοῦ IKY τὴν ὑποχρέωσιν
ὅπως, μετα τὴν λῆψιν τοῦ πτυχίου των, ὑπηρετήσουν ἐπὶ μίαν ἑπταετίαν εἰς τὴν δημοσίαν
Μέσην Ἐκπαίὸευσιν» (ὅ.π. σ. 8). Τὸ ποσὸν καὶ
ἡ διάρκεια ὁρίζονται οτὸ πρῶτα άρθρο. Τὸ τέταρτα ἄρθρα ὁρίζειῑ «Ἐπὶ τῆ ἀνακλήσει τῆς
ὑποτροφίας ὁ ὑπότροφος θα ὑποχρεοῠται εἰς
ἐπιστροφὴν ἐντόκως τῶν ληφθέντων, ἐνεργουμένην ἐπὶ τῇ βάσει τῶν περὶ εἰσπράξεως τῶν
δημοσίων ἐσόδων διατάξεων. Ἐφ’ ὅσον οὗτος
τυγχάνει φοιτητῆς Α ἔτους σπουδῶν θα στερεῐται καὶ τῆς φαιτητικῆς αὐτοῦ ἰδιότητος. Ἐν
πάση ὅμως περιπτώσει ὁ ἀθετῶν τὰς ἐκ τῆς
ὑποτροφίας ἀναληφθείσας ὑποχρεώσεις του
δὲν δύναται να διορισθῆ εἰς δημοσίαν θέσιν ἢ
τοιαύτην ΝΠΔΔ ἢ Ὀργανισμοῦ κοινῆς ὠφελείας». Τὸ ἄρθρα 5 ὁρίζει. «Μετὰ τὴν λῆψιν
ὑπὸ τοῦ ὑποτρόφου τοῦ πτυχίου του οὗτος
ὑποχρεοῦται να ὑπηρετήση 7 ἓτη ὡς καθηγη-ι-ὴς εἰς τὴν Δημοσίαν Μέσην Ἐκπαίὸευσιν,
ὑποχρεούμενος άλλως εἰς ἐπιστροφὴν ἐντόκως
τοῦ ληφθέντος ἐκ τῆς ὑποτροφίας χρηματικοῦ
ποσοῦ συμφώνως πρὸς τας ἀνωτέρω περὶ εἱσπράξεως δημοσίων ἐσόδων διατάξεις μὴ δυνάμενος καὶ οὗτος να διορισθῆ εἰς δημοσίαν θέσιν». Τὸ ἀρθρο 6 ὁρίζει ὅτι μόνο ἂν ἀκουσίως
γίνει ἀκατάλληλος για τὴν Δημ. Μέση Ἐκπαίδευση, δέν πληρώνει τίποτε, ἀπαλλάσσεται
τῶν ὑπαχρεώσεων καὶ συνεχίζει τὴν ὑποτροφία. Τέλος ἡ ἀπόφαση 35471119-5-72 ὁρίζει
ὅτι χρειάζεται καὶ βεβαίωση για τὴν τακτικὴ
παρακαλούθηση μαθημάτων.
Σημειώνω ἀκόμα μερικα πράγματα. Τὸ
1974 τὸ πασὸ τῶν τροφείων ἀπὸ 2.000 ποὺ
ἠτανε ἀνέβηκε στὶς 2.500 δρχ. μηνιαῐα, δηλ.
28.000 τὸ χρόνο.
Ἡ χορήγηση τῶν χρημάτων για τοὺς πρωτο-

βάλλεται κατα δίμηνο, ἐνῶ για τοὺς ὑπολοίπους πραγματοποιεῐται περίπου τὸ Μάρτιο.
Μετὰ τὴν μεταπολίτευση τοῦ Ἰουλίου έγιναν συγκεντρώοεις ἀπ’ τοὺς ἐνδιαφερομένους
ὑποτρόφους ποὺ ζητᾶνε; 1) Κατάργηση τῶν ὅρων που ἐπιβάλλουν τὰ αρθρα 4 καὶ 5 τοῦ νόμου 2) Μείωση τῶν ἐτῶν ὑποχρεωτικῆς ὑπηρεσίας στὴ μέση ἐκπαίδευση ἀπὸ 7 σὲ 4 χρόνια,
ὅσα χρόνια δηλαδὴ εἶναι καὶ ἡ διάρκεια τῆς
ὑποτροφίας 3) Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν χρημάτων να
γίνεται σταδιακά, ὅπως ἀκριβῶς γίνεται καὶ μὲ
τ’ ἄλλα φοιτητικα δάνεια καὶ μὲ τὸν τόκο ποὺ
προβλέπεται γι’ αὑτὴ τὴν περίπιτωση. "Av ὁ
ὑπότροφος καταγγείλει τὴ σύμβαση έχοντας
καλίιψει ἕνα μέρος τῆς ὑποχρεωτικῆς θητείας
στὴ δημόσιοι ΜΕ. τότε να δίνει πασὸ ἀνάλογα
μὲ τὸν ὑπολειπόμενα χρόνο 4) ”Av ή σύμβαση
καταγγελθεῖ, να μὴν ὑπάρχει κανένας περιοριν
σμὸς για διορισμὸ ἐκείνου ποὺ τὴν κατήγγειλε.
Να μπορεῐ νά ὁουλέψει σὲ ὁποιαὸήποτε δημόσια θέση ἢ θέση ΝΠΔΔ ἢ σὲ ὀργανισμὸ καινῆς

ὠφελείας. 5) Να τροποποιηθοῦν ὁὶ ὑπουργικές
ἀποφάσεις 106560/73 καὶ 130455/74 έτσι παὺ

να μποροῠν να ουνεχίσουν μεταπτυχιακὲς
σπουδές ὅπως ὅλοι οῐγκανονικοὶ πτυχιοῦχοι.
Μετὰ τὸ τέλος τῶν μεταπτυχιακῶν σπουδῶν
τους να μποροῠν να ὑπηρετήσουν τὰ χρόνια
τῆς ὑποχρεωτικῆς θητείας καὶ σιὴν ἀνώτερη ἢ
ἀνώτατη ἐκπαίδευση ἢ σὲ ἐρευνητικα κέντρα ἢ
στήν ἀνάγκη καὶ α’ άλλη δημόσια ὑπηρεσία
ἀνάλογα μὲ τὰ προσόντα τους.
Ἡ οὐσία πάντως τῆς δημιουργίας τῶν εἰδικῶν ὑποτρόφων βρίσκεται στὸ ὅτι ἡ κυβέρνηση ἤθελε να ἐπανδρώσει τὶς «ἀγονες γραμμές» τῆς Μέσης ἐκπαίὸευσης, δηλαδὴ ἐκεῖ ποὺ
παρουσίαζε έλλειψη (μαθηματικούς, φυσικοὺς
κλπ). Συνεπῶς τα αἰτήματα ποὺ ἐπιζητοῦν ἀλλοίωση αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ (π.χ. αἴτημα No 5)
δέν ἑδράζονται στὸ δίκαια ἀπὸ τὴν άποψη ὅτι
ζητᾶν ἐξαφάνιση αὑτοῦ ἀκριβῶς τοῦ γενέσιουργοῦ αἰτίου τῶν ὑποτροφιῶν αὐτῶν. Γιατὶ
ἂν ὁὲν ὑπῆρχε έλλειψη καθηγητῶν στοὺς κλάδους αὐτοὺς ὁὲν θὰ καθιερωνόντουσαν. Συνεπῶς ἂν ἀλλάξει ἡ σύμβαση 0’ αὐτὸ τὸ σημεῖα,
τότε ὁ θεσμὸς μένει δίχως νόημα καὶ χάνει τὸ
στόχο του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

’Έτος

1 969—70

1970-71

1 971 -72

I 972-73

ὑποτροφίες
Στοιχεῖα ἀπὸ
οἰκεῖες Ἐπετηρίόες

480
Πιν. 5
σ. 81

535
Πιν. 5
σ. 80

555
Πιν. 5
σ. 85

6319
Πιν. 3
σ. 146

Γενικὸ σύνολο εἰδικῶν ὑποτροφιῶν ποὺ προγραμματίστηκαν ἀπὸ τὸ 1969 ὣς τὸ 1973, 9.209.

ετεῖς γίνεται περίπου τὸ Μάϊο καὶ μετὰ κατα-

2. (DOITHTIKOI ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ
στοὺς ἀνθρώπους τῆς άρνησης

ζωτικὰ θέματα τῶν φοιτητῶν
Τοῦ Ι“. Σεφερτζή
Σὲ μια προηγούμενη έρευνά μας σχετικὴ με
Ἀπ’ 101 πιὸ βασικα προβλήματα τῶν τόσων
τὴν ἀπολιτικὴ νεολαία ε’ίχαμε παρουσιάσει
χιλιάδων φοιτητῶν πού ’ρχονται ἀπὸ τὴν
μιαν εἰκόνα τοῦ ἐπαρχιώτη φοιτητῆ, πού ’ρχεἐπαρχία στὴν Ἀθήνα ἢ τὶς ἀλλες πόλεις - ἓδρες
ται στὴ μεγάλη πόλη, τὴν πρωτεύουσα, γιὰ να
πανεπιστημίων, εἷναι ἡ στέγαση καὶ ἡ σίτιση.
πραγματώσει τὰ ὄνειρα καὶ τὶς σπουδές του,, Καὶ πρῶτα ἡ στέγαση.
να ὑλοποιήσει τοὺς πόθους του. Γρήγορα,
Τρεῖς εἶναι οἱ κατευθύνσεις πρὸς τὶς ὁποῖες
ὅμως, διαπιστώνει πὼς ἡ πραγματικότητα εἷμποροῠν νὰ κινηθοῦν οἱ σπουδαστὲς για να
ναι λιγότερο ὡραία, περισσότερο σκληρὴ καὶ
λύσουν αὐτὸ τὸ κύρια πρόβλημά τους; οἰ φοι,δύσκολη Ὁ μαθητευόμενος νεαρὸς ἀστός,
τητικὲς έστίες, οἱ χριστιανικὲς ἐστίες, τὸ ’ναίβρίσκεται ξαφνικὰ ὁλότελα χαμένος, ἕνας «ξέ- ’ κιασμα δωματίων ἢδιαμερισμάτων.
νος», μὲ πλήρη συνείδηση τῶν προβλημάτω
Α. Οἱ φοιτητικὲς ἑστίες ὑπάγονται διοικητου καὶ ἀγωνία για τὴν τακτοποίηση τῶν πιὸ
τικα στὸ «Ἐθνικὸ Ἴδρυμα Βασιλεὺς Παῦλος»
στοιχειωδῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν του. Ἀπέ- ἵδρυμα ἰδιωτικοῦ δικαίου. Σα βασιλικὸ ἐναντι σ’ αὐτὸ τὸ σωρὸ προβλημάτων, εῖναι ἀπὸ
θνικὰ ἵδρυμα (BEI) ἱδρύθηκε τὸ 1947 καὶ μέχρι
κ’άθε πλευρὰ ἀβοήθητος. Ἡ ἐπιστροφή του. εῖ- τὸ 1970 ἐχρηματοδοτεῖτο ἀπὸ τραπεζικοὺς
ναι πια ἀδύνατη —- να γυρίσει στὸ χωριό, να
ὀργανισμούς, κληροδοτήσεις καὶ ἀπὸ τὴ Βασικάνει τίς σὰν ποιός; καὶ μὲ ποιόν; Ἡ παραλικὴ Πρόνοια - ἀπὸ τοὺς ἐμμεσους δηλαδὴ
' μονή του καὶ οἱ σπουδές του προβληματικές,
φόρους. Ἀπὸ τὸ 1970 τὴ χρηματοδότηση ἔχει
Δὲν εἶναι σπάνιες οἱ περιπτώσεις ποὺ ἀναγκάἀναλάβει βασικα τὸ δημόσιο, ἂν καὶ πολλοὺς
ζεται νὰ ξεχάσει τὰ σχέδιά του καὶ να φροντίτομεῑς του ἐξακολουθοῦν να τοὺς ἐκμεταλλεύσει να ἐξασφαλίσει τὶς καθημερινές του 011101- ονται ἰδιῶτες, π,χ. τὰ μπαρ ἢ τα ἑστιατόρια τῆς
,, γκες. Γίνεται ὑπάλληλος ἢ ἐργάτης.
ΦΕ. Δὲν εἶναι ’λοιπὸν τὸ πανεπιστήμιο ἐκεῖνο

πρυ ἀναλαμβάνει τὴ στέγαση καὶ διατροφὴ

των φοιτητων του.
ΕΝΑΣ ΣΠΑΝΙΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Τὸ Ἐθνικὸ Ἴδρυμα λειτουργεῖ στὴ βάση γενικοῦ κανονισμοῦ - ποὺ παρόλο τὸ ἓνδιαφέρον ποὺ παρουσιάζει, θά ’παιρνε έκταση ἡ παρουσίασή του - ἐνῶ τὸ ῖδιο θέσπισε καὶ έγκρινε τὸ 1973 ἐσωτερικὸ κανονισμὸ λειτουργίας τῶν Φοιτητικῶν Ἑστιῶν. Σύμφωνα μ’
αὐτὸ τὸν κανονισμὸ τῶν Ἑστιῶνῑ
αα. Ἡ διαχείριση διεξάγεται σύμφωνα μέ τὸ
γενικὸ κανονισμὸ τοῦ E.I. καὶ ὑπάγεται οτὸ
λογιστικὸ ἐλεγχο τῶν κεντρικῶν ὑπηρεσιῶν
τοῦ Ε.Ῑ,, κάτω ἀπὸ τὸν ἕλεγχο τοῦ Ἐλεγκτικοῦ
Συνεδρίου.
- Σὲ κάθε έὸρα Ἑστίας ὑπάρχει Ἐφορεία
για τὴν οἰκονομικὴ κυρίως διαχείριση πους.
- Τόσο ἡ Ἐφορεία καὶ τὸ ἐποπτικό της ὅργανο, ἡ οἰκονομικὴ ἐπιτροπὴ - μὲ ἀντιφατικα
καθορισμένες ὰομοδιότητες - ὅσα καὶ κάθε
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ὑπηρεσία ἢ ὑπάλληλος τῶν Ἑστιῶν διορίζονται καὶ κατευθύνονται ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ
Συμβούλιο τοῦ E.I.
— Οἱ ἐξουσίες καὶ οἱ 0911001011118; 101') Δ.Σ.
τοῦ Ε.Ι. εἶναι απεριόριστες πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις 1101‘) ἀφοραῠν τὸ Ἵδρυμα καὶ τὶς
ὑπηρεσίες του καὶ ἐχει δικαίωμα κάθε αὐθαίρετης ἀντικατάστασης ἢ ἀπομάκρυνσης ὁποιουδήποτε μέλους τῶν ὀργάνων, ὅπως ἡ ἐφορεία τῶν Φ. E., 011018 θέλει (019690 3, παράγραφος 2 καὶ Γ Κ.ἄρθρα 2 παράγρ. 2, 5 καὶ 9).
H Ἐφορεία εἰναι ἑξαμελὴς ἢ ὀκταμελής.
Δύο μέλη εἷναι καθηγητὲς’ Ανωτάτων Σχολῶν,
ἓνας ἀνώτερος έν ἐνεργεία τραπεζικὸς ὑπάλληλος καὶ ἕνας τεχνοκρατης.<«T01 ὑπόλοιπα
μέλη ὁρίζονται κατὰ τὴν ἀπόλυτον κρίσιν’τοῦ
Δ.Σ. 101') ΕΙ. Ἡ θητεία τῆς Ἐφορείας εἶναι μὲν
διέτης, ἀλλὰ ἠμπορεῖ να ἀνανεώνεται κατὰ τὴν
κρίσιν τοῦ Δ.Σ.» (019690 3 παράγρ. 2 καὶ 3).
- Σὰν κριτήρια τῶν στελεχῶν τῶν ὀργάνων
τοῦ Ἱδρύματος ἀφθονοῦν διάφοροι χαρακτηρισμαὶ ὅπως «κατάλληλος ὑπάλληλος», «ἱκανός», «διακεκριμένος ἐπιστήμων», «ἐγκυρώτεραι ἐκπρόσωποι τῶν γραμμάτων» κ.λπ.
- eH Ἐφορεία άσκει τη γενικη ἐποπτεία τοῦ
ἔργου τῆς (DE. «0101 τὴν ἐπιτυχίαν 101') σκοποῦ
αὐτ-ῆς» καὶ σαν τέτοια ἐχει τὴν ἁρμοὸιότητα να

να ἐγκρίνει, να συγκροτεῖ, να ὑποβάλλει, να
εἰσηγεῖται, να λαμβάνει γνώση, να ἐποπτεύει,
να παρακολουθεῖ, να συγκαλεῖ κ.λπ. Ἀλλά,
τελικά, έχει μια καὶ μόνη ἀρμοδιότητα; να ἐπικυρώνει καὶ να ἐγκρίνει τὴν οἰκονομικὴ διαχείριση, τὶς ἀποφάσεις, τὸν προῦπολογισμό,
τὶς ἐπιτροπὲς ποὺ διορίζονται, τὶς προσλήψεις
ἢ ἀπολύσεις, τα προγράμματα κ.λπ. Τοῦ ἀνεξέλεγκτου αὐσιαστικα διευθυντῆ τῆς Ἑστίας,
κατὰ κύρια λόγο, ἀλλα καὶ ἄλλων διαικητικῶν
ὀργάνων ἐξω ἀπὸ τὴ ΦΕ. τοῦ Ε.Ι., ποὺ έχουν,
08 τελευταία ἀνάλυση, κάθε ἀποφασιστικὴ
ἁρμοὸιότητα (019690 4, κυρίως).
- Ἡ ἀπὸ τα μέλη τῆς ἑταιρίας ἀπαρτιζόμενη
καὶ ἐκλεγόμενη οἰκονομικὴ ἐπιτροπὴ, ἐλέγχει,
ἐποπτεύει, τηρεῖ ἐνήμερη τὴν Ἐφορεία, γνωματεύει καὶ προσυπογράφει καὶ γενικα ὁ ρόλος της, διακασμημένος καὶ ἐπιφορτισμένος μὲ
σωρὸ «ρήματα» σὰν καὶ τα παραπάνω, εἶναι
τὸ ἴδιο τυπικὸς ὅπως καὶ τῆς Ἐφορείας. 9
—'O Διευθυντὴς λοιπὸν εἰναι τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν ἶ καὶ μοναδικα ἐνεργητικὸ καὶ ἐκτελεστικῶν ἁρμοδιοτήτωνπρόσωπα τῆς Εστίας. Εἰναι ὑπεύθυνος για τὴν πραγματοποίηση τῶν
ἀποφάσεων ποὺ λήπτης τους εἰναι αὑτός, σα
φερέφωνο 11'];πολιτικῆς καὶ τῶν πρόγραμμάτων τοῦ Ε.Ι., παρίσταται καὶ εἶναι εἰσηγητὴς
στὶς 0101/809101081; τῆς Ἐφορείας, ἐντέλλεται
αὑσιαστικα τὸ διορισμὸ 101') γραμματέα της,
καταρτίζει τὴν ἡμερήσια διάταξη κ.λπ.
- “Ο ἴδιος, 1101‘) διορίζεται ἀπὸ τὸ Δ.Σ.’τοῦ
E.I., ἐχει σαν χαρακτηριστικές ἁρμοδιότητες
11‘] δημιουργία «οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος», 11‘] λήψη ἀναγκαίων μέτρων μὲ ὁικιά του
πρωταβουλία για τὴν ἀντιμετώπιση τῶν διαφόρων «δυσχερειῶν» ἦ για 11‘] βελτίωση τῶν
συνθηκῶν λειτουργίας τῆς Ἑστίας, τὴν κατάρτιση προγραμμάτων καὶ ὀργανωτικῶν διαταγῶν, τήν ἀσκηση πειθαρχικής δικαιοδοσίας, τὴ
λήψη κατὰ τὴν κρίση 101) μέτρων για τὴν ἐξασφάλιση τῆς τάξης, τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς πειθαρχίας τῶν σίκοτρόφων, τὴν κατάρτιση 101')
προῦπολογισμοῦ, τοῦ ἀπολαγισμαῦ καὶ 101')
ἰσολογισμοῦ, τὸ χειρισμὸ τῶν δημόσιων σχέσεων κ.λπ.
Εἶναι περιττὸ νὰ συνεχίσουμε περισσότερο
μέ 11‘] διοίκηση καὶ διαχείριση τῶν Ἐστιῶν,
βασικα χαρακτηριστικὸ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ
παντελὴς ἀπουσία φοιτητῶν ἀπὸ ὁποιοδήποτε
ἀποφασιστικό, γνωμοδοτικὸ ἢ ἐλεγκτικὸ ὅργανο.
ββ. Πέρα ὅμως ἀπ’ 0113101 ὁ κανονισμὸς τῶν
Ἑστιῶν προβλέπει καὶ έπόπτες μὲ σκοπὸ τὴν
παρακολούθηση τῶν οἰκότροφων 0‘8 θέματα
«τάξης καὶ πειθαρχίας», στὶς σπουὸἐς καὶ οτὸ
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ἦθος, τόσα μέσα στὴν Ἑστία ὅσο καὶ οτὸ πανεπιστήμιο.
γγ. Ἀλλα ἂς ἀναφερθοῦμε 0’ ὅ,τι ἀφορα πιὸ
ἀμεσα τοὺς οἰκότροφους σαν τέτοιους.
- Σύμφωνα και μὲ τὰ πολὺ ἐνδιαφέροντα
ἄρθρα 101') ιδιαυ κανονισμαῡ, μόνο κατ’ ἐξαίρεση γίνονται δεκτοὶ οπουδαστὲς ἀνωτέρων
σπουδῶν - ὅσα για τὰ κριτήρια αὐτῶν τῶν
ἐξαιρέσεων εἰναι, φαίνεται, μᾶλλον μεταφυσικά. Ἐπίσης, «ἐπὶ ἴσων προσόντων» προτιμοῦνται οἱ γόνοι πολυτέκνων, δημόσιων ὑπαλλήλων, στρατιωτικῶν ἀλλά, ἕνεκα τῆς πρὸς τὸν
λαὸνεγνοιας, καὶ αγροτῶν. Ἀκόμα, ἀποκλείονται ἢ διώχνονται ἀπὸ τὴν Εστία ἐκεῖνοι ποὺ
χάνουν ἐστω καὶ ἕνα χρόνο σπουδῶν, ἐνῶ για
κείνους πού ’χουν ἤδη κάνει ένα ἢ περισσό1890 χρόνια σέ ἀνώτατη σχολή, λαμβάνεται
ὑπόψη ὁ βαθμὸς<<«ἐπίδοσης».

ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

Ἐκ τῶν ούκ ἀνευ, ὅμως, ὅρων, ἠ παράβαση
τῶν ὁποίων συνεπάγεται τὴν ἀμεση ἀπομάκρυνση τῶν οἰκότροφων σπουδαστῶν καὶτὸν
ἀποκλεισμό τους ἀπὸ κάθε Ἑστία, εἶναι ἡ μὴ
ἀνάπτυξη ἢ ἡ μὴ συμμεταχὴ σὲ 8V89y818g<<-πα
ραβλαπτούσας τὴν κοινωνικὴν τάξιν καὶ τὴν
ἐθνικὴν συνείδησιν», ἡ ἀποχὴ ἀπὸ κάθε εἴδους
προπαγάνδα κ.λπ. "000 για τὴν τήρηση καὶ
ἐφαρμογὴ ὅλων αὐτῶν καὶ ἄλλων πολλῶν, μεριμνά καὶ τιμωρεῖ δεόντως τὸ Πειθαρχικὸ
Συμβούλιο, ὥστε να ἐξασφαλίζεται ἡ χρηστότητα, ὀρθοφροσύνη καὶ νομιμαφροσύνη τῶν
φοιτητῶν.

Κάπως έτσι, λοιπόν, ὅπως δηλαδὴ παραπάνω, δίνεται 11101 εἰκόνα, καθαρίζεται 110109γανώνεται ἡ ἐλεύθερη ζωή, ἐλεύθερων ἀνθρώπων, καὶ διαπαιδαγωγοῦνται μὲ πλήρη σεβασμὸ τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν καὶ δικαιωμάτων, ἀλλὰ καὶ τῆς προσωπικότητας, μελλοντικαὶ ἐπιστήμονες.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
Δὲν θα ἐπεκταθοῦμε στὶς διαδικασίες εἰσδοχῆς καὶ παρουσίασης τῶν οἰκότροφων στὶς
Φ.Ε. οὔτε καὶ στὶς οἰκονομικές τους ὑποχρέώσεις πρὸς 01318; (γιατὶ ὑπάρχουν καὶ τέτοιες)
μιας καὶ ὑπάρχουν μερικὰ ἀκόμα ἐνδεικτικα
σημεῖα 1101‘) φανερώνουν τὸ πνεῦμα 118 10 ὁποῖα
ἀντιμετωπίζονται οἱ φοιτητές καὶ 1101‘) θεσμοθετεῖ τὴν ὀμορφια τῆς ζωῆς τους στὶς λεγόμενες Ἑστίες.
Οἱ οἰκότροφοι, λοιπον, ἀφού «οφείλαυν τόσαν ἐντὸς ὅσον καὶ ἐκτὸς τῆς E01101; να συμπεριφέρωνται πρὸς πάντας 11‘8 εὐπρέπειαν, κοσμιότητα καὶ εὐγένειαν,
>> να εἰναι ὑποδείγματα ὑπηκόων καὶ να εἰναι κοινωνικὰ ὠφέλιμοι- προφανῶς στα έλληνοχριστιανικα πλαίσια —— κινδυνεύουν να χάσουν τὴ θέση τους στὴ
ΦΕ. μεταξὺ τῶν ἄλλων ὅταν 08v συμμορφώνονται μὲ τὶς ὑποδείξεις τοῦ προσωπικοῦ,
προπαγανδίζουν «καθ’ 0101/01111018 τρόπον»
(;!) ἐπὶ θεμάτων θρησκευτικῶν, πολιτικῶν, ἢ
κοινωνικῶν, χαρτοπαίζουν ἢ «ἐπιδίδονται εἰς
ψυχαγωγικα παίγνια κ.λπ., ἐν τῆ Φ.Ε. ἐπὶ χρήμασιν», κάναυν χρήση οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν, ὁέν περευρίσκονται 0‘8 γενικές ἢ 11891118;
συγκεντρώσεις, ποὺ καθαρίζονται ἀπὸ 11] Διεύθυνση. «Μόνον ἐπαρκῶς δεδικαιολογημένη
ἀπουσία συγχωρεῖται». Ἀσυγχώρητο ἀμάρτημα θεωροῦνται, ἐπίσης, οἱ μεταξύ τους στα
δωμάτιά τους ἐπισκέψεις. Ἀλλά, για 11‘] «δημιουργία καταλλήλων συνθηκῶν δια τὴν ἀνύψωσιν τῆς γενικῆς μορφωτικῆς καὶ κοινωνικῆς
στάθμης τῶν αἰκοτρόφων καὶ τὴν ἐνημέρωσιν
τούτων ἐπὶ τῶν συγχρόνων ἐπιστημονικῶν καὶ
κοινωνικῶν ἐξελίξεων ἵνα, αποτελεσματικώτερον, συμβάλλουν εἰς τὴν βελτίωσιν τοῦ γενικοῦ ἐπιπέδου διαβιώσεως καὶ προόδου τοῦ
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ», ὅπως σαν ἕνας ἀπὸ, τοὺς
σκοποὺς τῶν Φ.Ε. ὁρίζεται στὸ πρῶτα 019690,
παράγραφος 2, ἐδάφιο β, χρειάζεται ἀκόμα να
γυρίζουν οἱ οἰκότροφοι νωρὶς στὴν Ἑστία καὶ
μέχρι τὴν καθορισμένη ἀπὸ τὸ πρόγραμμα
ὥρα, ἡ ἔξοδος 0‘8 μετα τὴν ὥρα αὐτὴ ἀπαγορεύεται, ζὈσοι θέλουν να ἀπουσιάσουν ἀκόμα
καὶ για τὶς διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα ἢ
Ἀποκριῶν, πρέπει να πάρουν ἐγγραφη αδεια
ἀπ’ τὸ Διευθυντή, ἀφοῦ πρῶτα «ὑποχρεοῦνται
ὅπως γνωρίσωσι ἐγγράφως καὶ ἐγκαίρως εἰς
τὴν ΦΕ. τὴν ἡμέραν ἀναχωρήσεώς των καὶ
ἐπανόδου των, ῶς καὶ τὴν διεύθυνσιν τῆς διαμονῆς των κατα τὴν ἀπουσίαν των». Ἀκόμα,
σαν καλὸς στρατῶνας, ἡ Φ.Ε. ἐχει καὶ αὐστηρὰ
καθορισμένα ἐπισκεπτήρια, 0‘8 καθορισμένους
ἐπίσης χώρους, καὶ αὑτὸ ἐφ’ ὅσον «ἀποκλείονται μὴ φυσιολογικαὶ φθοραί, δὲν διαταράσσεται ἡ τάξις, καὶ ἀποκλείεται πᾶσα ἀπώλεια
ὑλικοῦ». Στὸ δωμάτιο «ἀπαγορεύεται ἀπολύτως ἐπίσκεψις», καὶ ἂν ὁ σπουδαστὴς έχει τὴν
ἀτυχία να ἀρρωστήσει, μόνα κατόπιν εἰδικῆς
ἀδείας ὑπὸ τῆς αρμοδίας ὑπηρεσίας τῆς Φ.Ε.
δύναται μόνο συγγενὴς 101') ἀσθενοῦς «να ἐπισκεφθῆ τοῦτον εἰς τὸ δωμάτιον ὅπου νοσηλεύεται».

Αὐτὸς ὁ ἐσωτερικὸς κανονισμὸς ἢ πῶς μεταβάλλονται 0‘8 στρατώνα αἱ ΦΕ. για ἀκαδημαϊκοὺς πολίτες ἰσχύει γιά;
1, Μια ΦΕ ἀρρένων στὴν Ἀθήνα
(Φ,Ε,Α.Α. ἢ «Βασιλεὺς Παῦλος») που λειτούργησε για πρώτη φορα τὸ 1968 μὲ 276 μονόκλινα δωμάτια. Στὶς 400 αἰτήσεις ποὺ ἐγιναν τὸ 1974 μπῆκαν, τελικά, 276 σπουδαστές.
Ἡ εἰσδοχη, 11011/10);Z φαίνεται πῶς ὁὲν γίνεται
118 οἰκονομικὰ κριτήρια πάντα. T000 0’ αὐτὴν
ὅσα καὶ στὶς αλλες Φ. E. 10 μέσα εἶναι πάντα ὁ
καλύτερος τρόπος γιὰ να γίνει δεκτη μια αἵτηση. Ωστόσο 0 αὑτὴ τὴ Φ. E. καὶ ἀπὸ τὴν μ
ἀποψη τῆς διαβίωσης καὶ γενικότερα ἀπὸ τὴν
ὕπαρξη κι ἀποτελεσματικότητα πιέσεων ἀπὸ
τοὺς οἰκότροφους ειναι καλύτερα σχετικα 118
κάθε άλλη E0110.

2. Μια μικτὴ στα Ἡλύσια. ”Αρχισε να λειτουργεῖ 0101 1972 μὲ 811 δωμάτια, ἀπὸ τὰ
ὁποῖα δίνονται στοὺς οἰκότροφους 500, μονόκλινα, ἐνῶ τα ἀλλα καλύπτουν τὶς ἀνάγκες τοῦ
πανεπιστημίου.
1'1019’ ὅλο ποὺ οἱ φοιτητὲς κινοῦνται για τὴ
στοιχειώδη βελτίωση τῶν συνθηκῶν διαβίωσής
τους, ὅπως ἡ διόρθωση τῆς πρόχειρης κατασκευῆς ὅλης τῆς Ἑστίας, τῆς ὁποίας τὰ δωμάτια χωρίζονται κατὰ τέτοια τρόπο καὶ μὲ τέ1010 ὑλικὸ ὥστε να μὴν ὑπάρχει καμια ἠχσμόνωση, ἢ στάζουν οἰ ὀροφες ἢ ποτίζουν οἱ τοῖχοι καὶ ἀλλα, συναντοῦν καταπληκτικὴ ἀντίδραση ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα καὶ τὴ Διεύθυνσή του.
Στὴ Θεσσαλονίκη ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς ΦΕ.
στα πλαίσια τοῦ Ε.Ι.;
1. Μια ἀρρένων ἀπὸ τὸ 1962, μὲ 417 κρεβάτια, ποὺ σιτίζει συνολικὰ 2450 ἐσωτερικοὺς
καὶ ἐξωτερικοὺς οἰκότροφους.
2. Μια θηλέων, ἀπὸ τὸ 1969, 1.18 449 κρεβάτια.
3. Μια ἀκόμα ἀρρένων, ἀπὸ τὸ 1972, 118 352
μονόκλιναῖ δωμάτια. Αὐτὴ εἰναι ἡ μιὰ κατεύθυνση πρὸς τὴν
ὁποία μποροῠν να κινηθοῦν οἱ ἐπαρχιῶτες
φτωχοὶ φοιτητές, ἂν θέλουν (γιατὶ θα ὃαῦμε
παρακάτω, καὶτὸ γιατί γίνεται φανερὸ ἀπὸ τα
παραπάνω, προτιμοῦν να μὴ θέλουν), οἱ φ. ὲ.
δηλαδὴ τοῦ E. Ι. H οἰκονομικὴ συμμετοχή τους
α’ αὐτὲς εἶναι δυὸ χιλιάδες περίπου τὸ μήνα.

_ -‘

Β. H άλλη κατεύθυνση εῖναι πρὸς τὶς χριστιανικὲς ἐστίες, 0110);:
1. Η XEN 1101‘) φιλοξενεῖ κορίτσια 08
5κλινα ἢ 6κλινα δωμάτια, ἀλλὰ καὶ σὲ μονόκλινα, πληρῶνοντας 1206,1400 καὶ περισσότερες ἀπὸ 2000 δρχ. ἀντιστοίχως. Οἱ θέσεις
ὅμως εἶναι λίγες καὶ τὸ φαγητὸ πληρώνεται ξε·
χωριστά ”Οσο για τὴν ἐλευθερία κινήσεων τῶν
οἰκοτρόφων ἂς μὴ γίνεται λόγος
Ὅπως ὁρίζεται καὶ στὸ σχετικὸ κανονισμὸ
«στὶς ἕνδεκα κάθε βράδυ, ἡ κάτοικος πρέπει
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1101 έχη ἐπιστρέψει οτὸ κτίριο και νὰ έχη ὑπο·
γράψει τὸ ὃελτίο εἰσόδου» Για τὸ Σάββατα

·

ὅμως ὑπάρχει κατανόηση καὶ ἡ ὥρα 81110190- 5

σει ν’ ἀλλάζει καὶ στὶς ἐστίες, μὲ τὴν ἔννοια
πὼς τώρα οἱ φοιτητὲς κάνουν τὶς πρῶτες ὀργανωμένες προσπάθειες για τὴ διεκδίκηση τῶν
αἰτημάτων τους. Καὶ τα αἰτήματα τους, ὅπως

εἶναι φανερό, 08v εἶναι καθόλου λίγα καὶ κα-

Γιά νὰ φὰς πρέπει νὰ περιμένεις μισὴ ὥρα στῆν οὐρά, γιά νὰ ἀδειάσει Κανένα τραπέζι.

φῆς παρατείνεται ὣς τὴ μία μετα τὰ μεσάνυχτα, ὅπως καὶ τὴν Κυριακὴ μέχρι τὶς 12. Τὸ
φῶς στα δωμάτια πρέπει να σβήνει ὑποχρεωτικα μέχρι τὶς 11.30 τὶς καθημερινές, στὶς
1.3Ο π.μ. τὸ Σάββατα καὶ 1230 τὴν Κυριακή.
‘H ἀνανέωση μάλιστα «βασίζεται στὸ πνεῦμα
καλῆς διαθέσεως καὶ προσαρμοστικότητος
ποὺ θα ἔχη ἐπιδείξει ἡ κάτοικος τόσα πρὸς τὶς
συγκατοίκαυς της ὅσα καὶ πρὸς τὸ προσωπικὸ
τῆς ΧΕΝ». Τὸ καλοκαίρι ἀδειάζουν τὰ δωμάτια για να δεχτοῦν τουρίστριες (Ξ) ποὺ δεν ξέρουμε ὅμως ἂν καὶ γι’ αὑτές ἰοχύουν οἱ ίδιες
ἐλαστικὲς ἀπαιτήσεις.
2. XAN. Οἰκοτροφεῖο για ἀγόρια μὲ συνθῆκες καλύτερες ἀπὸ τῆς ΧΕΝ. Ἰσχύει τὸ ἴδια
ἀπώτατο ὅρια ἐπιστροφῆς, μὲ ὥρα έγερσης τὶς
7.00 110‘1 ὑποχρεωτικής κατάκλισης τὸ ἀργότερο 12.30. Καθορίζονται αὐστηρὰ ὁ χρόνος
καὶ ὁ χῶρος τῶν τηλεφωνικῶν συνδιαλέξεων
καὶ τῶν ἐπισκεπτηρίων. Ὁ σπουδαστὴς ἀπαγορεύεται να διαδίνει ἐντὸς τῆς ΧΑΝ «ἀπόδεις τρίτων (!!!) 0101 θρησκευτικά, κοινωνικὰ ἢ
πολιτικὰ θέματα καὶ να ἐπιδιώκη συζητήσεις,
ἀντεγκλήσεις καὶ 89100; περὶ τούτων, ἢ φιλονικίας ἐπὶ οἰωνδήποτε ἄλλων θεμάτων». M8
τέτοιες καὶ ἀλλες παρόμοιες διατάξεις ἐπιτυγχάνεται, κατα· πῶς φαίνεται, ὁ σκοπὸς τῆς

ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Γ. Πέρα ἀπ’ τὰ κρατικα καὶ χριστιανικα

ἱδρύματα, ἄλλοι φορεῖς φοιτητικῶν ἑστιῶν εἷ-

ναις
1. Τὸ Οἰκοτροφεῖο Καθολικῶν Καλογραιῶν, ὅπου μένουν 100 κορίτσια ποὺ πληρώναυν 1500 δρχ. τὸ μήνα μὲ πρωϊνὸ καὶ
γεῦμα καὶ διαβιοῦν σὲ ἐμπνευσμένες ἀπὸ μαναστηριακα πρότυπα συνθῆκες,
2. «Οἶκος Κρητῶν Σπαυδαστῶν», μὲ 50 κορίτσια καὶ 150 ἀγόρια ἀπὸ τὴν Κρήτη, φοιτητές ἢ ἐργαζόμενους.
3. «Φιλόξενος Στέγη Θηλέων» μὲ δραματι118; συνθῆκες διαβιώσεως ποὺ πληρώνανται
πρὸς 1000 δρχ. τὸ μήνα.
4. «Στέγη Φοιτητοῦ», οἱ λιγοστὲς θέσεις τοῦ
ὁποίου γίνονται ἀνάρπαστες. Διαχειρίζεται
ἀπὸ καθολικοὺς ἱερεῖς.
Ἐχομε δηλαδὴ τελικὰ ένα σύνολο 2000
περίπου κλινῶν στὶς Φοιτητικές Ἑστίες ποὺ
ὑπάγονται στα Ἐθνικὸ Ἵδρυμα καὶ 500 περίπου κλίνες ἄλλων ἑστιῶν ἰδιωτικῶν φορέων.
“Ὀπως καὶ ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Φοιτητικῶν Ἑστιῶν, καθη τὴς τοῦ Πολυτεχνείου, παραδέχτηκε, «δέν ε ναι δυνατὸν
να θεωρηθῆ ὅτι διὰ τῶν ὑπαρχουσῶν ἑστιῶν
καλύπτεται τὸ μέγεθος τῆς ἀνάγκης, ὅσον
ΧΑΝ, ποὺ εἶναι «ἡ συναδέλφωση τῶν μελῶν ἀφορᾱ τὴν σίτισιν καὶ παροχὴν ὕπνου εἰς τοὺς
ὑπὸ τὸ βλέμμα τοῦ θεοῦ».
φοιτητάς. Για να λυθῆ τὸ πρόβλημα χρειάζσνΟἱ λόγοι ποὺ σπρώχνουν συνήθως τοὺς φοι- ται γενναῖες πιστώσεις για να ἀνεγερθοῦν καὶ
τητὲς να κλειστοῦν 0’ αὐτοὺς τοὺς «χριστιανιἀλλες Φοιτητικὲς ἑστίες, για να μποροῠμε να
καὺς στρατῶνες» εἶναι δύο κυρίως. Οἱ οἰκονοποῦμε ὅτι κάτι γίνεται».
μικοὶ καὶ οἰ οἰκογενειακοί. Ἰδιαίτερα για τὸ ‘
Τὸ πρόβλημα ὅμως παραμένει καὶ δὲν εἶναι
κορίτσι του ὁ ἐπαρχιώτης γονιὸς εἶναι ἥσυχος μσνάχα ποσοτικὸ ἀλλὰ καὶ κυρίως παυοτικό.,
πὼς 601 ’ναι ἐξασφαλισμένο στὴν Ἀθήνα κάτω Οἱ συνθῆκες ζωῆς για ἀνθρώπους ἐλεύθερους
ἀπ’ τὴν ἀγρυπνη παρακολούθηση τῶν τοποτη- ποὺ θά ’θελε καὶ τὸ κράτος ἰσως να ἀποτελέσουν τ
πνευματικὴ ἡγεσία εἷναι ἀπαράδεκτες. Ε ναι ἀφάνταστο νά ὑφίστανται ἀνθρωὅπως καὶ ἡ δυὲπιστίά τοῦ ἐπιξρχιώτη ἀγρότη
ποι ποὺ σπουδάζουν μὲ χίλιες κιόλας θυσίες
ἀπέναντι στὴν τύχη ποὺ 601 ’χει τὸ παιδί του σὲ τόσες καὶ τέτοιες ταπεινώσεις καὶ να ζοῦν
9 κρατικα ἀκόμα ἱδρύματα, ἀντανακλοῦν μια μέσα σὲ διαρκὴ τουλάχιστο ψυχολογικὴ καταπίεση ἐπειδὴ εἶναι ἄποροι, τὴν ἴδια στιγμὴ 1101‘)
χιλιάδες συνομήλικαι έχουν κάθε δικαίωμα κι
111 ὅσα 601 ’1198118 ἓνδιαφέρον για τοὺς ἐπαρχι- ἐλευθερία στὴν προσωπικὴ ζωή τους.
ῶτες ἀγροτογενεῖς νέους. Πολλοὶ μορφωμένοι
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δὲν εἰναι πάντα καλο πράγμο. Κι ἄλλωστε μιὰ
ἐπιπλέον τροφοδότηση τῶν πλεονασμάτων τῶν
εἰδικευμένων διανοουμένων ἐργατῶν (πνευματικὸ προλεταριάτο) ἐγκυμονεῖ δύσκολες καταστάσεις για τὴν ἄρχουσα τάξη.

θόλου πολυτελῆ. Ἤδη φαίνεται πὼς έχουν πετύχει να σπάσουν τὸν καθορισμένο χρόνο τῆς
ἐπιστροφῆς τους καὶ να τὸν παρατείνουν
ἀκόμα καὶ μετὰ τὶς 1.3Ο. Ἐπίσης άμεσο αἴτημά
τους εἶναι ἡ ἀποχουντοποίηση τοῦ χώρου
τους, ποὺ πραγματικα έχει μείνει ἄθικτος τόσο
οτὸ προσωπικὸ όσο καὶ στοὺς οἰκότροφους.
”Ατομα ποὺ για τὴ φασιστική τους δράση
ἐχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπ’ τοὺς συλλόγους τῶν
συμφοιτητῶν τους παραμένουν τρόφιμοι τῶν
ἑστιῶν ποὺ μεριμνοῦν καὶ για τὸ ἠθικὸ καὶ
κοινωνικὸ ποιὸν τῶν οἰκοτρόφων τους, ἄτομα
ποὺ καὶ σήμερα ἀκόμα συνεχίζουν μὲ κάθε
ἀνεση τὴν προκλητικότητά τους. ”Ανθρωποι
1101‘) σὰν ὑπάλληλοι έκτελοῦσαν χρέη χαφιέδων
καὶ «φακέλωναν» τοὺς φοιτητὲς ἐξακολουθοῦν καὶ βρίσκονται στὶς θέσεις τους. Φάκελοι
ποὺ τώρα βρίσκονται στα χέρια τῶν φοιτητῶν
οἰκοτρόφων. Σ’ ὅλα 013101 οἱ ἁρμόδιοι ἀντιδραῦν γεμάτοι εὐγένεια καὶ «χριστιανικα»
πνεῦμα κηρύττοντας τὴ συναδέλφωση καὶ
συνύπαρξη «καλῶν» καὶ «κακῶν», ἠ ἀκόμα
κάνοντας καμια πιὸ μεγαλόκαρδη χειρονομία,
ὅπως π,χ. ἡ μεταφορὰ καὶ ἀνταλλαγὴ ἀπ’ τὴ
μια ἑστία στὴν άλλη γνωστῶν χουντικῶν ἐποπτῶν, ’θυρωρῶν κ.ἀ. Ἐνῶ πιέζουν για να γίνει
δεκτὸς τώρα νέος ἐσωτερικὸς κανονισμὸς ποὺ
προτείνουν, προβάλλουν ἐπίσης σαν αἴτημα τὴ
συνδιοίκηση.

KATI KINEITAI
M8 τὴν ἀλλαγὴ τὴν πολιτικὴ καὶ μετὰ τὴν
έναρξη τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἑτους κάτι έχει ἀρχί-

Για να ὑπάρχει μια ἀκόμα καλύτερη εἰκόνα
601 ’τανε χρήσιμα μερικα στατιστικὰ στοιχεῖα.
Δυστυχῶς δέν εἵμαστε σὲ θέση να παρουσιασσυμε οὔτε τὸ σύνολο τῶν ἐπαρχιωτῶν φοιτητῶν ποὺ βρίσκονται στὶς Πανεπιστημιουπόλεις, τὸ ποσοστὸ ποὺ ἀντιπρόσωπεύουν σὰ
σύνολο καὶ τὸ ποσοστὸ ποὺ ἱκανοποιεῖ τὶς
ἀνάγκες του μὲ τὶς Ἑστίες. Ὡστόσο οἱ πηγὲς
τέτοιων στοιχείων εἶναι δυσπρόσιτες καὶ καθόλου ὁμιλητικές. Δὲν δίνονται στατυστικοὶ
πίνακες ἀλλὰ μονάχα ἀπαντῶνται ἐρωτήματολόγια. Ἀλλα καὶ πέραν αὐτοῦ μια τέτοια ἀριθμητικὴ παραυσίαση τοῦ θέματος εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολη. Μέσα στὸν τόσα ἀνορθολογισμὸ καὶ τὸ χάος τῆς παιδείας κάθε προσέγγυση
ἀκριβῶν στοιχείων εἶναι μάταιη. Γιατὶ οτὸ
συγκεκριμένο παράδειγμα, κι ἂν ὑπῆρχε ὁ
συγκεκριμένος ἀριθμὸς ἐπαρχιωτῶν, θὰ παρέμενε σκοτεινὸ τὸ πόσοι ἀπ’ αὐτοὺς ἐξακολουθοῦν νά ’ναι ἐνεργοὶ φοιτητές, πόσοι έχουν
στεγαστικὲς καὶ σιτιστικὲς ἀνάγκες κ.λπ.
Ἡ ἐρευνά μας αὐτὴ τίθεται ὑπόψη ὀχι· μονάχα τῶν φοιτητῶν ἀλλὰ καὶ τῆς ῐδιας τῆς πολιτείας. Μιας καὶ τα πράγματα ἔχουν πρόσφατα ἀλλάξει, τα δοσμένα στοιχεῖα δὲν ἀντανακλοῦν ἀκριβῶς τὶς προθέσεις τῆς τωρινῆς
κυβέρνησης. Εἶναι περισσότερο κληρονομια
ἑνὸς ἄλλου παρελθόντας. Ὡστόσο ἡ ἀναγκαιότητα ἀναμόρφωσης τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος ἐξακολουθεῖ να παραμένει ἀναγκαιότητα, μολονότι ὰναγνωρισμένη ἀπ’ ὅλους.
Κανένας ἀπ’ τοὺς τυπικοὺς παράγοντες - πέρα
δηλαδὴ ἀπ’ τοὺς οὐσιαστικοὺς ποὺ λειτουργοῦν στ’ ὄνομα τῆς μεγιστοποίησης τῶν κερδῶν - δὲν δείχτηκε συνεπὴς ἀπέναντι στὴν παραπάνω ἀναγκαιότητα. Τὰ αἰτιολογικα ἐπιχειρήματα εἶναι γνωστά. Λέγονται για να ἀπο-

335822223;30%;;‘30091‘3‘13133238
χουν λόγοι ἐθνικῆς ἀνάγκης, γι’ ἀλλους ἡ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ δὲν ἐπιτρέπει πολυτέλειες... σὰν καὶ τὴν παιδεία, γι’ ἄλλους ἡ στενότητα τσῦ δημοσίου χρήματος, γι’ ἄλλους
πρωτεύει ἡ ἐπανάσταση καὶ γι’ ἀλλους τέλος
ὑπάρχει ἁπλα ἀδιαφορία. Ἡ εἰρωνεία ὅμως κι
ὴ ἰδιομορφία μὲ τὴν παιδεία εἰναι δτι ἀφορᾶ,
ἂν ἐξαιρέσουμε τοὺς πράκτορες καὶτοὺς «ἰδεολόγους» τῆς ὑποτέλειας, καὶτοὺς δύο πόλους
τῆς καινωνικῆς πάλης. Αὐταπατᾶται ἡ κυβέρ-
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”

5 νηση ἂν νομίζει πὼς ἡ ἐθνική ἀνεξαρτησία κι ἡ
‘ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη εἶναι ἀμοιρη τῆς ποσότητας καὶ ποιότητας τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήματος. Κι εἶναι πλάνη να νομίζεται ἀπὸ
πλευρᾶς φοιτητικοῦ κινήματος πῶς εἶναι ἀδιάφορος ὁ ἀγώνας για τὴν παιδεία, στὴν πάλη
για τὸν κοινωνικὸ μετασχηματισμό. Ὁ πολιτικὸς λόγος, για νά ’ναι τέτοιος, πρέπει να πάψει
νά ’ναι ἀναρθρη κραυγὴ καὶ ν’ ἀποκτήσει συγκεκριμένο πρακτικὸ νόημα καὶ περιεχόμενα.
Ἂν βάθρα ἐκκίνησης γιὰ τὴ φοιτητικὴ συμβολὴ στὸ λαϊκὸκίνημα δὲν εἶναι 1:61 ἀπτα προβλήματα τοῦ χώρου τῶν A. E. 1., ποὺ ἡ μὴ ἐπίλυσή τους έχει καὶ δραματικὲς βιοτικὲς συνέI πειες σὲ τόσους σπουδαστές, τότε ὁ μαρασμὸς
κι ἡ στειρότητα θα χαρακτηρίσουν σύντομα
τοὺς σπουδαστικοὺς ἀγῶνες καὶ θα τοὺς ἀπομονώσουν.

ΜΙΛΟΥΝ OI ΟΙΚΟΤΡΟΦΟΙ
Παραθέταυμε ἀμέσως τώρα διαλόγους ποὺ
ἐπαναλαμβάνονται σχεδὸν πανομοιότυπα
κάθε φορὰ ποὺ ἀνοίγεις ουζήτηση μὲ τοὺς οἰκοτρόφους για τα προβλήματα τους. Ἡ ζωντάνια κι ἡ ἀμεσότητα τῶν ἀπαντήσεων εἶναι
ἀρκετὰ εῦγλωττη ὥστε να μὴ χρειάζεται κανένα περαιτέρω σχόλια. Ακόμα μέσα α’ αυτές
θα παρουσιαστοῦν τὰ προβλήματα κι οἱ δυσκολίες ποὺ συναντᾶ ὁ ἐπαρχιώτης σπουδαστὴς
ὅταν κινεῖται πρὸς τὴν τρίτη καὶ τελευταία πια
κατεύθυνση γι’ αὐτόν, προκειμένου να ἐξασφαλίσει τὴ στέγασή 1:01): τὸ νοίκιασμα δηλαδὴ ζ
δωματίου ἢ διαμερίσματος,
- Μένεις 0‘5 ἑστία,
-Ὀχι, δὲ μένω σὲ ἑστία.

Ἠ ποιότητα τοῦ φαγητοῡ εἶναι χάλια.· πέτρες ατὰ ρεβίθια, φλοῡδες ἀπὸ κανέλα στὸ κριθαράκι K. λ. π.

’Ὀσο γιὰ τὴν ποσότητα...
Νά μια ἀκόμα ἀντιπρασωπευτικὴ συναμιλία;

- Γιατί;

-”Ακουσα ὅτι δέν εἶναι καλή. ”Εχει ὡράρια
κ.λπ.
- Μένεις μὲ συγκάτοικο;
- Ναί.
- Γ ιατί;

- Για παρέα, για να μοιράζονται τα ἐξοδα, ἐ,
καὶ γιατί... εἶναι καλο παιδί... πατριώτης.
- Ψάχνοντας για σπίτι τί προβλήματα ἀντιμετωπισες;
- Ψη λα νοίκια, καὶ συνήθως μόλις λέγαμε πὼς
είμαστε φαιτητές, μᾶς διώχνανε... Κυρίως
αὐτὰ τα δύο.
- Πόσα σοῦ οταιχίζει ἡ στέγαση;
- Περίπου 1300 μὲ 1400 δρχ. τὸ μήνα.
- Τί ἄλλα γενικότερα ἐξοδα έχεις;
— Εἶναι συνολικὰ 3500-4000 τὸ μήνα.
- Ἐργάζεσαι;

_

— ”Οχι, δέν έχω χρόνο. Εἰμαι χημικός
- Μέ τὸ φαγητὸ πὼς τα βολεύεις, Τρῶς στη
λέσχη, μαγειρεύεις μόνος σου, ἢ πᾶς έξω;
- Στὴ λέσχη τρώω τὸ μεσημέρι, ἐνῶ τὸ βράδυ
ἢ ποὺ θα φάω ἐξω ἢ πού, κι αυτα γίνεται συχνάτερα, θα φτιάξω κάτι μὲ τὸ συγκάταικό μου
στὸ σπίτι για οἰκονομία.
- Τί νομίζεις πὼς θα μποροῦσες να προτείνεις
για μια κάποια βελτίωση,
-— Κατ’ ἀρχὴν αὔξηση ὁπωσδήποτε τοῦ κουπονιοῦ κι ἀν εἰναι δυνατὸν ὑποτροφίες στοὺς
απορους χωρὶς καμια δέσμευση.
Στὶς ἐρωτήσεις για τα προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζαυν μόλις έρχονται στὴν Ἀθήνα,
ὅλοι ἀπαντοῦν «στέγη-διατροφὴ καὶ προσαρμογή». Ἐπίσης εἶναι φανερὸ πὼς ὅλοι σχεδὸν
ἢ οἱ καλύτερα πληροφορημένοι ἀποφεύγουν
τὴ λύοη τῶν Ἑστιῶν καὶ μόλις βραῦν φτηνὸ
νοίκι ἢ κάνα συνάδελφσ για νὰ μοιραστοῡν τὸ
κόστος, πᾶνε σέ διαμέρισμα. Κι ὅλοι διαμαρτύρσνται για τὴν ἀκρίβεια τῶν ἐνοικίων καὶ
γιατὶ τοὺς διώχνουνεάμα μαθαίνουν πῶς εἰναι
(pm-(1115;131:1011; ὅλων αἴτημα εἰναι ν αὐξηθοῦν τα καυπόνια, να δοθεῐ οἰκονομικὴ κρατικὴ ἐνίσχυση στοὺς ἀπορους, διατροφές κι
ἐπιχορηγήσεις, ἀκόμα στέγη για ὅλους τοὺς
ἐπαρχιῶτες φοιτητὲς καὶ ὄχι ὑπὸ τὴ μορφὴ τῶν
σημερινῶν ἑστιῶν. Τὸ κουπόνι ἐπίσης να
ἰσχύει καὶ για γεύματα σὲ ἐξω ἀπ’ τὴν ἑστία
ἑστιατόρια.
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- “Ὀταν ἦρθα στὴν Αθήνα ἤμουνα ἀκόμα
οτὸ γυμνάσια (στὴν ἕκτη), κι ἧρθα δῶ για
φραντιστήριο. Αντιμετώπισα προβλήματα
στέγης-διατροφῆς κ.λπ. γι αὐτὸ ἀναγκάοτηκα
να δουλεύω σαν γκαρσὸν καὶ να μένω μαζὶ μέ
τὸν ἀδελφό μου 0’ ἕνα δωμάτια στὸ ὑπόγεια.
Στὴν Ἑστία δὲ μένω γιατὶ αἱ συνθῆκες ὁὲν
εἶναι καθόλου καλές κι οἱ πληροφορίες γι’
αὐτὴ κακές. ”Αλλωστε οἱ τρόποι για να μπεῑς
0 αὐτὴ καὶ οἱ ὅροι διαμονῆς εἰναι.
Κάποτε ἀποφάσισα να φύγω απ τὸ ὑπόγεια
ποὺ έμενα, γιατὶ ἠταν κάπως μακριά... στὸ Νέο
Ηράκλειο... Μὰ ἦταν τραμερό, ὅταν ’έβρισκα
κάποιο καλούτσικο σπίτι, ἀφ ἑνὸς ἦταν πανακριβο, αφ ἐτέρου ἀκούγοντας πῶς εἷμαι φοιτητὴς ἢ μοῦ ’λεγαν στα ἰσια «σήκω φύγε, δὲν τὸ
ναικιάζουμε σε φοιτητὲς» ἢ ἀρχιζαν τοὺς πλάγιους τρόπους. Τελικα κατέληξα πάλι σέ ὑπόγεια, ἀλλα τώρα πια εἶναι σέ... πολυκατοικία.
Μοῦ ’ρχεται τὸ νοίκι, για μένα μόνο, γὺρω στὶς
1200-1300. Τὰ ὑπόλοιπα δίνει ὁ ἀδερφός μου.
Ἡ δὲ διαμονή μου ἐδῶ γενικα στοιχίζει κάπου
4000 τὸ μήνα. Τὸ καλοκαίρι δέν προλαβαίνω
να δουλέψω παρὰ μόνο για να κάνω κάνα
φροντιστήριο. Τὸ μεσημέρι τρώω στὴ λέσχη
καὶ τὸ βραδυ ἐξω. Σπίτι έτρωγα μέχρι πέρσι,
ἐπὶ ἀρκετὰ χρόνια, ἀλλὰ βαρέθηκα να μαγειρευω.
Ἀπ’ τὴ λέσχη δυστυχῶς δέν εἷμαι καθόλου
εὐχαριστημένος καὶ δέ συμφωνάω μὲ τὸν πατέρα ποὺ λέει; «φάε ὅ,τι σοῦ δίνουν να γεμίζεις
τὸ στομάχι». Ἡ ποιότητά τους εἷναι χάλια; πέτρες στα ρεβίθια, φλοῦδες ἀπὸ κανέλα οτὸ
κριθαράκι κ.λπ. Ὀσο για τὴν ποσότητα, ἂν
εἰσοιι καὶ λίγο καλαφαγάς, δέ φτάνουν μέ τίποτα δυὸ πιάτα Όσο για τὸ καυπόνι, μάς εἰρωνεύονται κι ἀπὸ πάνω. Γράφουν ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟΝ ΔΡΑΧΜΑΙ 25.
Προτείνω άμεση αύξηση τοῦ κουπονιαῦ 0‘5
70 τουλάχιστον ὁρχ. Τὰ ἑστιατόρια να ἐλέγχονται καὶ ἀπὸ φοιτητὲς καὶ να γίνουν κρατικὴ
ἐπιχείρηση. Ἀλλιώτικα, να μποροῠμε να
τρῶμε μὲ τὸ κουπόνι ἐξω, 0’ ἀλλα ἑστιατόρια.
Ἀπὸ τὶς παραπάνω κουβέντες βγαίνει μιὰ
ζωντανὴ κατάσταση, Καὶ ἡ καλύτερη ἀκόμα
λύση για τοὺς ἐπαρχιῶτες σπουδαστές, τὸ νοί-

κιασμα δηλαδὴ δωματίου ἢ διαμερίσματος,
δὲν εἶναι καθόλου ἁπλὴ καὶ ἀνετη. Ἐνδεικτικὸ
τῆς κρατικῆς πολιτικῆς εἶναι καὶ ἡ ἀμφίβολη
κοινωνικὴ κατοχύρωση τῶν φοιτητῶν. Μ’
αὐτὸ θέλω να πῶ πὼς δὲ φταίει ἁπλῶς ὁ ἐγκέφαλος τῶν ἰδιωτῶν ποὺ δὲ βάζουν φοιτητὲς
στα σπίτια τους.

ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΓΙ-ΙΤΟ;
Ἀλλὰ καὶ oi συνθῆκες στα σπίτια, ὅπως εἴδαμε, δέν εἶναι ἰδανικές καὶ ἡ ἐξασφάλιση
ἐστω κι αὐτῶν τῶν συνθηκῶν πανάκριβη, ὥστε
εἰναι προβληματικὸ καὶ ὁ σπουδαστής, μὲ τὶς
τόσες ἐξαιρετικὲς πέρα ἀπ’ τὶς κανονικές ἀνάγκες, να τα βγάλει πέρα στὴν πόλη καὶὴ οἰκογένειά του οτὴν ἐπαρχία ἦ τὸ χωριὸ ποιὸς ξέρει πῶς ἐξασφαλίζει τα έξοδα τῶν σπουδῶν
τοῦ παιδιοῦ της.
Κοντα στὴ στέγαση ὅμως ὑπάρχει καὶ τὸ
ἐξίσου βασικὸ πρόβλημα τῆς σίτισης. Ἀπ’ τὶς
συνομιλίες γίνεται φανερὸ τὸ πόσο λίγο καλύπτονται καὶ οἰκονομικὰ οἱ ἀνάγκες σίτισης
στὶς Φ.Ε. καὶ στὶς Πανεπιστημιακὲς Λέσχες.
Στὰ ὑπάρχοντα ἐδῶ φοιτητικὰ ἑστιατόρια
στὸ Πανεπιστήμιο, τὸ Ε.Μ.ΓΙ., τὴ ΦΕΑΑ, στα
Ἠλύσια κ.λπ. δὲ σιτίζονται περισσότεροι ἀπὸ
2. ΟΟΟ σπουδαστές. Ἡ διαδικασία για τὴν ἐξασφάλιση τοῦ κουπονιοῦ εἰναι μαρτυρική. Τα
ἑστιατόρια ἐκμισθωνονται σὲ ἰδιῶτες. H τιμὴ
κάθε καυπονιαῦ εἰναι ἐλάχιστη καὶ δὲν ἐπαρκει. H ποιότητα τοῦ φαγητοῦ καὶ οἰ τιμές του
(κρέας περισσότερο ἀπὸ 32 δρχ. στὸ Ε. Μ. Π.)
δέ μποροῠν να ίκανοποιήσουν οὔτε ἕνα γεῦμα.
Για να φας πρέπει να περιμένεις μισὴν ὥρα
στὴν οῦρά, για να ἀδειάσει κανένα τραπέζι.
Εἷναιχαρακτηριστικὴη ἀποχὴ ἀπ’ τὴ σίτιση
520 φοιτητῶν στα Ἠλυσια μὲ αἰτήματα; α. τὴν
αὑσιαστικὴ βελτίωση τῆς ποιότητας καὶ ποσότητας τοῦ φαγητοῦ, β, καθαριότητα στα σκεύη
καὶ στὶς ἐγκαταστάσεις τοῦ ἑστιατορίου, γ. καλύτερη συμπεριφορα τοῦ προσωπικοῦ τῆς
Ἑστίας πρὸς τοὺς φαιτητές. Καὶ δῶ καὶ μέσα
01: ἄλλαυπάρχουν καὶ τα αἰτήματα να ἀναλάβει τὸ Πανεπιστήμιο με συμμεταχὴ τῶν φοιτητῶν, τὴ διαχείριση καὶ τοῦ ἑστιατορίου, ποὺ
μισθωνεται ἀπὸ ἰδιωτη ἐπίσης, ὁ ὁποῖος τὸ ἐκ·
μεταλλεύεται ἐπιχειρησιακά.

r. Σεφερτζῆς
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Μια πολιτική ερευνα τοῦ

CIV'CI
ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
KAI ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΑ KOMMATA ΟΜΩΣ
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ;
ἀρχίζει μια καινούργια φάση τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς
Εἶναι άλῆθειά καῖ εἶχε ἐπισημαινθεῖ άρκετα νωρίς,
πρὶν τὸ ’67, ὅτι ένοις άπὸ τοὺς βασικους παράγοντες

τῆς πολιτικῆς κακοδαιμονίας τοῦ τόπου ῆταν ῆ άνυπάρξίοι ὀργάνωμένων καμμάτων ἀρχῶν, παι) ἐπέτρεπε ἀπ’ τῆ μιά μεριαι τῆ διάιώνιση τῶν άρχηγικών
καμμάτων καὶ τῆς οχέσης πελάτείοις πολίτη-ψηφοφόραυ καὶ βουλευτῆ, άτΗ τῆν άλλη διευκόλυνε τῆ
διάβρωση άπὸ όμάὸες συμφερόντων ῆ τὸν ξένα παράγοντα αὐτων των άστάθων σχηματισμῶν, άφοῠ
μια μεταβολὴ στῆν κορυφή, συμπάρέσυρε ἀναγκαιστικὸι ὅλη την στηριγμένη στῆ συνάλλαγῆ πυραμίδα,
ἀπ’ τοὺς βουλευτὲς καὶ τοὺς καμματάρχες, μέχρι τῆν’
έκλαγικῆ βάση.
Βέβάιά, oi λόγοι τῆς τέταιάς δομῆς των κομμάτων
μέχρι τὸ ’67 εἶναι πολὺ βαθύτεραι άπ) τὸν «χαρακτῆρα
τοῦ Ἕλληνας» ῆ τῆ συνειδητῆ καὶ συστηματικῆ προσπάθειαι τῶν ξένων δυνάμεων να άπειλῆσουν κάθε ένέργειά ποὺ θα μετέβαλλε r’) θα άνέτρεπε αὐτὸ τὸ
STATUS. Ὀφείλοντοιν, μάλλον, στῆν τάξικῆ δομῆ τῆς

ἐλληνικῆς κοινωνίαις, ποὺ η διάρθρωσῆ της καὶ ῆ κινη-

.

αὐτοὺς τοὺς ἀριθμούς, ἃς σημειωθεῖ, δὲν περιλαμβάνοντοιι oi μετάνάστες, οὔτε διακρίνοντάι ἄλλωστε oi
διοιστρωμοιτώσεις ποὺ πάραυσιάζει ό κάθε ταμέοις.
Εἶναι άλῆθειοι, ἐπίσης, πως βασικα χάρακτηριστικό
τῆς πολιτικῆς μοις ζωῆς ἀπὸ τῆ μετάπολίτευση τῆς
23ης Ἰούλη ἀποτελεῖ τὸ αἴτημά τῆς δημιουργίας ὀργανωμένων δημοκρατικά κομμάτων άρχων. Δὲν είμοιστε ἀκόμα σὲ θέση να διάκρίνουμε ἂν τὸ οιίτημαι εἶναι
KOI νωνικὸ I") παλιτικό. Μὲ άλλά λόγια, άν άνοιζητεῖται ὁ φορέοις πραώθησης τών αἰτημάτων μιάς
τάξης I“) ἑνὸς μπλὸκ τάξεων, ῆ ἀν, ἁπλούστερα, ῆ ἐπι-

θυμία για όργοινωμένοι κόμματα άρχών εἶναι η άντιστροφὴ τῆς πείρας τῆς δικτατορίας, καὶ ῆ προσπάθειοι ἀποτροπῆς των αἰτίων που εὐνόησάν τῆ γέννησῆ της καὶ που μποροῠν να τῆν άναποιράγουν. ‘O
χαρακτῆρας τοῦ αἰτῆμαιτος (χωρίς, άλλωοτε, να άπακλείετάι καθόλου ῆ τάύτιση τῶν δύο σκελων του), ῆ
ποιότητα καὶ ῆ άντοχη του θαι φανεῖ μέσα ἀπὸ τά ἴδιαι
τὰ πράγματα καὶ τῖς διαδικασίες ποι) έχαυν ξεκινῆσει
στὸ σύνολο των κομμάτων, άπὸ τῆ Ν.Δ. ὣς τὸ ΚΚΕ

τικότητά της δὲν ἐπέτρεπε τῆν κρυστάλλωση μηχανισμων που θα ἐξέφραζον μεγάλες κοινωνικὲς ὁμάδεςη

(ἐσ.) καὶ τῆν ΕΔΑ.

τάξεις μὲ ὀμοιογένειοι συμφερόντων KCXI ἐπιδιώξεων.
Χάρακτηριστικά, άναφέρουμε, ὅτι μόνο στῆν περίοδο
1964-1972, συντελέστηκάν στῆν Ελλάδα oi ἑξῆς μετάβολές, σύμφωνοι μὲ τά στοιχεῖα τοῦ ΟΟΣΑ.· Τὸ 7964 ῆ

Αὐτῆν τῆν πορεία παρακολουθοῦντας τὸ «ANTI»,
πρόκειται νά άφιερωσει μιὰ σειρα ἄρθρα μὲ θέμα τῆν
ὀργάνωση τῶν κομμάτων, προσπάθώντας έτσι νά
συμβάλει στῆν ὺποβαῆθηση αὐτῶν τῶν διαδικάσιῶν,
ποὺ τῖς θεωροῦμε άνάγκαιῖες για τὸ ξεκίνημα μιᾶς
νέας φάσης στῆ ζωῆ τοῦ τόπου. Ἀρχίζουμε (3’ αὐτὸ
τὸ τεῦχος μὲ τῆν παραυσίαση τοῦ Προσυνεδρίου τοῦ
ΠΑΣΟΚ, ποὺ έγινε στῆν Ἀθῆναι στῖς 76 τοῦ Μάρτη, καὶ

γεωργία άπασχολαῡσε τὸ 57 % τοῦ ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ. Τὸ 1972 τὸ ποσοστὸ εἶχε μειωθεῖ στὸ 37,3 %. Η
βιαμηχαινίαι άπάσχαλαὺσε τὸ 7964 τὸ 27,5 %, ποσοστὸ
που άνέβηκε τὸ 7977 στὸ 24, 6 %, ἐνῶ, τέλος, στὸν ταμέαι τῶν ὑπηρεσιῶν ὑπῆρξε μιά άῦξηση τῆς άπάσχόλησης άπὸ τὸ 27, 5 % τὸ ’,64 σὲ 38,7 % τὸ 71. Σ’ ὅλους

μὲ τῖς ζυμώσεις καὶ ἐξελίξεις στὸν ὑπὸ διάμόρφωση

χώρα τῆς ΕΔΑ.
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ΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ TOY ΠΑΣΟΚ
μιὰ σειρὰ διαπιστώσεις κι ἐρωτήματα
Δὲν θὰ γίνει κατανοητὴ ἡ σημασία καὶ ἡ ἰὸιαιτερότητα τοῦ Προσυνεὸρίου
τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἂν ὁὲν γίνει μιὰ ἀναὸρομὴ στὸ ἱστορικὰ τῆς ὀργάνωσης τοῦ
κινήματος καὶ τῆς λειτουργίας τοῦ ὀργανωτικοῦ του μοντέλου καὶ ἂν ὁὲν
ἑπιχειρηθεῖ ἡ κοινωνικὴ καῖ πολιτικὴ ἑρμηνεία μιᾶς κίνησης, ποὺ ὁ
πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ τὴ θέλησε «καθαρὰ τεχνικὴ» καὶ με περιορισμένυ
ἀντικείμενο.
Τοῦ Νίκου Γρηγορὶου
Στῆ διακήρυξη τῆς 311; τοῦ Σεπτέμβρη ὁ κ.
Α. Παπανδρέου ἔκανε μιὰ διαπίστωση καὶ
έθετε μιὰ ἀρχήῑ «Καθολικὸ εἶναιτὸ αἴτημα γιὰ
πολιτικοὺς ὀργανισμοὺς ἀρχῶν, ποὺ νὰ τοὺς
διακρίνει ἡ ὲλεὺθερη δημοκρατικὴ ἓκφραση
τῆς βάσης, γιὰ νὰ δεσμεύεται ἠ ἡγεσία στὶς πολιτικὲς ἀποφάσεις καὶ γιὰ νὰ ὑπάρχει συνἐπεια καὶ συνέχεια». «Θεμελιακὴ ἀρχῆ τοῦ κινήματος εἷναι ἡ ἀπόλυτα κατοχυρωμένη δημοκρατικὴ διαδικασία -ἀπὸ τῆ βάση μέχρι τῆν
ἡγεσία- μὲ ἀπόλυτη ἰσοτιμία ὅλων τῶν μελῶν
ποὺ θὰ τὸ στελεχώσουν».
Ἐξάλλου, στῆν μπροσούρα «Πῶς ὀργανωνεται τὸ ΠΑΣΟΚ», που κυκλοφόρησε στὰ τέλη
τοῦ ἴδιου μήνα, διαβάζουμεε «Ἐπιθυμία τοῦ
ΠΑΣΟΚ εἶναι νὰ διαρθρωθεῑ ὀργανωτικὰ με
βάση τὶς γνήσιες δημοκρατικὲς διαδικασίες σε
ὅλα τὰ ἐπίπεδα τῆς δομῆς του, καὶ νὰ ἀποφύγει τὴ δημιουργία κομματικῆς γραφειοκρατίας, ποὺ θὰ πνίξει τῆ δημοκρατικὴ λειτουργία
τοῦ κινήματος».
Καὶ παρακάτω; «Ἀφοῦ περατωθεῑ ἡ διαδικασία τής δημοκρατικῆς διάρθρωσης τῆς βάσης, θὰ συγκληθοῦν νομαρχιακὰ καὶ περιφερειακὰ συνέδρια καὶ τελικὰ τὸ Πανελλαδικὸ
-Συνέδριο τοῦ ΠΑΣΟΚ, ποὺ θὰ ἀποτελέσει τὸ
ἀνώτατο ὅργανο τοῦ Κινήματος».
Στὸ πρωτόκολλο μὲ τὸ δποῖο «συμφωνεῖται
ὅτι τὸ ΠΑΣΟΚ συνιδρὺεται ἀπὸ τὶς ἀντιστασιακὲς ὁμάδες Δ.Α. καὶ ΠΑΚ, καθὼς καὶ ἀπὸ
ἄλλες ὁμάδες τοῦ δημοκρατικοῦ καὶ σοσιαλιστικοῦ χώρου», περιλαμβάνονται καὶ τὸ,
ΙΙΙ) ‘H προσωρινῆ Κεντρικὴ Ἐπιτροπή,
(ποὺ τῆν ἀποτελοῦσαν μέλη τῶν συνιδρυτικῶν
ὀργανῶσεων, σημ. Σύνταξης), παραμένει μέχρι
τὸ Συνέδριο καὶ ἔχει τῆν εὐθὺνη γιὰ τῆ χάραξη
τῆς γενικῆς πολιτικῆς γραμμῆς. . .

V) Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ κινήματος
δεσμεὺεται ἀπόλυτα ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς
K.E., προεδρεὺει στὸ ἐσωτερικὸ καὶ ἐκφράζει
πρὸς τὰ ἔξω τῆ γραμμὴ καὶ τὶς Θέσεις τοῦ κινήατο .
μ VI)g Εἶναι δεκτῆ καὶ ἑπιθυμητῆ ἡ ὕπαρξη
καὶ λειτουργία ἰδεολογικῶν ρευμάτων στὰ
πλαίσια τοῦ κινήματος. Ἀποκλείεται ἡ δημιουργία ἰδιαιτέρων ὀργανωτικῶν καὶ καθοδηγητικῶν μηχανισμῶν, καὶ οἱ δμαδοποιήσεις
προσωποπαγοῦς χαρακτῆρα. Τὰ ρεύματα μέσα
στὰ πλαίσια τοῦ ἑνιαίου κινήματος μποροῠν
νὰ έχουν έντυπο, ἐντευκτήριο, καὶ νὰ ὀργανωνουν ἀνοικτὰ σεμινάρια, συγκεντρώσεις καὶ
διαλέξεις, προκειμένου νὰ ἐκφράζουν τὶς ἰδεολογικοπολιτικές τους θέσεις, χωρὶς νὰ παρεμβαίνουν στῆν ὀργανωτικὴ λειτουργία τοῦ
κινήματος. “Ὀλες οἱ παραπάνω ἐκδηλώσεις εῖναι ἀνοιχτὲς σὲ ὅλα τὰ μέλη τοῦ κινήματος».
Μὲ τῆ διακήρυξη τῆς 3ης τοῦ Σεπτέμβρη, ὁ
κ. Α. Παπανδρέου διακήρυσσε ταυτόχρονα
τὸν σοσιαλιστικὸ χαρακτῆρα τοῦ Κινήματος
καὶ καθόριζε τὶς κοινωνικὲς τάξεις ποὺ φιλοὸοξοῦσε νὰ συσπειρώσει γὺρω ἀπὸ τὸ τετράπτυχο τῶν ἀρχῶν του, τῆς ἐθνικής ἀνεξαρτησίας, τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας, τῆς κοινωνικής
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ἀπελευθέρωσης καὶ τῆς δημοκρατικῆς διαδικασίας τοὺς ἀγρότες, τοὺς ἐργάτες, τὸν βιοτέχνη, τὸν μικροεπαγγελματία, τὸν μισθωτό.

ΔΗΜΟΚΡΑΪΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Εἶναι φανερό, πὼς ἂν κάτι διαφοροποιοῦσε
τὸ ΠΑΣΟΚ τῆν ὥρα αὐτῶν τῶν ἐξαγγελιῶν
ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς,
αὐτὸ δὲν ἦταν οἰ τρεῖς πρῶτες ἀρχές του, ποὺ
ἀποτελοῦν ἄξονα τοῦ προγράμματος, τουλάχιστον, ὅλων τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων τοῦ τόπου στῆν πολυχρονη παρουσία τους, ,ἀλλὰ ἡ
δυναμικῆ προοπτικῆ ποὺ δίνει σ’ αὐτὲς τὶς ἀρχὲς ένας νέος τύπος ὀργάνωσης καὶ λειτουρ-

γίας, στηριγμὲνος στὴν ἀρχὴ τῆς δημοκρατικῆς
διαδικασίας, τῆς πολλαπλὸτητας τῶν κέντρων
λήψης ἀποφάσεων, τῆς συλλογικότητας τῶν
ὀργάνων, ἀρχὲς ποὺ καταργοῦν τὰ κομματικὰ
στεγανὰ καὶ τῆ γραφειοκρατία καὶ ἀποδεσμεὺουν τὶς δημιουργικὲς δυνάμεις τοῦ λαοῦ.
μμμχΜτιεοροῦμε νὰ διακρίνουμε ἐπίσης καὶ ἄλλη
πολλαπλὴ λειτουργία τῆς δημοκρατικῆς διαδικασίας σὲ σχέση μὲ βασικές, ἀφετηριακὲς καταβολὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ; πρῶτον, ὅτι συναποτελέστηκε ἀπὸ διάφορες ἀντιστασιακὲς δμάδες
καὶ ὀργανώσεις, μὲ ἀναγκαστικὰ διάφορο βαθμὸ ἰδεολογικῆς συγγένειας. Δεύτερο, ὅτι φιλοδοξεῖ νὰ ἀποτελέσει τὸν πολιτικὸ φορέα καὶ
έκφραστῆ ὅχι μιᾶς τάξης, ἀλλὰ ἑνὸς μπλὸκ τάξεων καὶ στρωμάτων, πράγμα ποὺ σημαίνει ὅτι
στὶς ὀργανὼσεις του ὑπάρχουν ἄτομα καὶ μὲ
διαφορετικὸ ἰδεολογικὸ προσανατολισμὸ (στα
πλαίσια πάντως τῆς διακήρυξης τῆς 3ης τοῦ
Σεπτέμβρη), ἀλλὰ πιθανόν, καὶ ἀνάλογα μὲ τὸ
έπίπεδο συνείδησης, κοινωνικὸ ἀνταγωνισμὸ
(π.χ. σὲ μιὰ τοπικῆ ὀργάνωση μπορεῑ νὰ εἷναι
μέλη ὁ βιοτέχνης καὶ οἱ ἐργάτες τῆς βιομηχανίας του). Πρόσθετα, εἷναι φανερὸ ὅτι ἕνα

ἶὲἓὲἶέ ἷὲἒῖ Ξὲἓῗὲνσὲἓῗαῖῗὲτῗὲἓῗὲξξὲῗςῗιὰῗίὲ
ἀπὸ τῆν προσήλωση στὸ πρόσωπο τοῦ χαρισματικοῦ ἡγέτη.
Ἡ ἀσφαλιστικῆ δικλείδα, ἀλλὰ καὶ ὁ δημιουργικὸς καταλυτης αὐτῶν τῶν διαφορῶν ἢ
καί, σ’ ἕνα μέτρο, ἀνταγωνισμῶν, εἶναι ἡ δημοκρατικὴ διαδικασία, ποὺ δεν ὲκπληρώνει σ’
αὐτῆ τὴν περίπτωση ἕνα τελετουργικό, ἀλλὰ
ἕνα λειτουργικὰ ρόλο.
Στηριγμένη σ’ αὐτὲς τὶς ἀρχὲς καὶ λειτουργίες, ἄρχισε ἡ ὀργάνωση τοῦ κινήματος ἀπὸ
τὸ πρῶτο κύτταρο, τὶς ὁμάδες πρωτοβουλίας,
γιὰ νὰ περάσει στῆν τοπικῆ καὶ κλαδικῆ ὀργά.νωση σὲ πανελλαδικὴ κλίμακα. Αὐτὴ ἡ αὐτοοργάνωση χιλιάδων ἀνθρώπων στῆν πρώτη
φάση καὶὴ μετατροπῆ τῶν ὁμάδων πρωτοβουλίας σὲ τοπικὲς ὀργανώσεις χωρὶς κλυδωνισμούς, ἔδειξε μιὰ μεγάλη δύναμή τῶν ἱδρυτικῶν ἀρχῶν τοῦ κινήματος.
Ἡ κανονικὴ πορεία πιὰ τοῦ ΠΑΣΟΙ( θὰ
έπρεπε νὰ εἷναι; Τὸ δυνάμωμα καὶ τὸ πλάταιμα τῆς ὀργάνωσης. ῖΗ σοσιαλιστικῆ διαπαιδαγώγηση τῶν μελῶν. Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ
ὀργανογράμματος ὥστε νὰ κτιστοῦν τὰ ἐνδι-

άμεσα ὄργανα, περιφερειακά, νομαρχιακά,
διακλαδικά, ἀπ’ τις ὀργανώσεις βάσης ὣς τῆν
Προσωρινῆ Κεντρικῆ Ἐπιτροπή. Ἡ έκπόνηοη
ἀπὸ τῆν τελευταία, σὲ δημιουργικὸ διάλογο με
τῆ βαση α) καταστατικοῦ, β) κανονισμοῦ ἐσωτερικῆς λειτουργίας τῶν ὀργάνων, γ) προγράμματος δράσης που θὰ ὑποβαλλόταν γιὰ
έγκριση στὸ Πανελλαδικὸ Συνέδριο.

ΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ
Στὶς 29 Ἰανουαρίου, ὁ κ. A. Παπανδρέου
ἀνέστειλε τῆ λειτουργία τῆς Π.Κ.Ε. καὶ τῆν
ἀνάπτυξη τοῦ ὀργανογράμματος, καταγγέλλοντας ὅτι στοὺς κόλπους τῆς K.E. ἀναπτύχθηκαν τάσεις ὁμαδοποίησης καὶ ὲλιτισμοῦ,
καὶ ἀνήγγειλε για τὶς 9 Μαρτίου Προσυνέδριο,
μ“ε ἀποκλειστικὸ σκοπὸ τῆν ἐκλογὴ ἀπὸ τῆ
βάση τῆς νέας K.E. 'O ἴδιος παραδέχτηκε ὅτιὴ
ἐνέργειά του εἶναι «τυπικὰ ἀντιδημοκρατικὴ»,
δικαιὼνεται ὅμως ἀπὸ τῆν προσφυγῆ στῆ
λαϊκῆ βάση.
Δυὸ πράγματα θὰ περίμενε κανεὶς γιὰ νὰ
ἀποκτήσει περιεχόμενο ὁ ὅρος «προσφυγῆ στῆ
βάση». Πρῶτον, να ἐνημερωθεῖ αὐτῆ ἡ βάση
πάνω στῆν ἀκριβῆ φὺση τῶν κινδύνων ποὺ
ἀπειλοῦν τὸ κίνημα καὶ ποιοὶ εἶναι οἱ φορεῖς
τους, ὥστε ἀποδεχόμενη ἢ ὅχι τῆν ὕπαρξή τους
καὶ τὸν βαθμὸ σοβαρότητάς τους, νὰ ἀπομονώσει μὲ τῆν ψῆφο της στὸ Προσυνέδριο τοὺς
«φραξιονιστές».
Δεύτερον, ὅτι καὶ αὐτῆ ἡ ἐκλογὴ τῶν ἐκπροσῶπων τῶν δργανώσεων βάσης γιὰ τὸ προσυνέδριο ὲπιβαλλόταν νὰ γίνει μὲ βάση ἰδεολογικά καὶ πολιτικὰ κριτήρια, ποὺ θὰ έβρισκαν τῆν προέκτασή τους, σε δευτερο ἐπίπεδο,
στῆν ἐκλογὴ ἀπ’ τὸ ’ίδιο τὸ Προσυνέδριο τῆς
K.E. M8 ἄλλα λόγια, έπρεπε νὰ ὑπάρξει συγκεκριμένη ζυμωση μὲ εἰσηγήσεις καὶ ἀντεισῆγήσεις πάνω στὰ προβλήματα τοῦ κινήματος
στὶς ὀργανώσεις βάσης. ‘O ἐκπρόσωπος τῆς
O.B. θα έκλεγόταν μὲ βάση τὴν τοποθέτησή
του ἀπέναντι στῆν α ἢ β εἰσήγηση. Ὑποψήφιους ἀνάλογα τοποθετημένους θὰ δεσμευόταν
νὰ ῦποστηρίξει για τῆν K.E.
Ἀντίθετα, καμιὰ είσήγηση ἢ ἀντεισήγηση
δὲν πέρασε στὶς ὀργανώσεις βάσης, ἐνῶ τὸ
μιᾶς ἡμέρας διάρκειας Προσυνέδριο έγινε μὲ
τῆν ἀκόλουθη διαδικασία;
Τὸ ὁρισμένο ἀπὸ τὰ πρὶν προεδρεῖο ὲγκρί611118 «διὰ βοῆς». Ἡ ἀπ’ τὰ πρὶν ὁρισμένη ἡμερήσια διάταξη τηρήθηκε ἀπαρέγκλιτα, δηλ.
δὲν δόθηκε ὁ λόγος σὲ κανέναν προσύνεὸρο.
Διαβάοτηκαν τρεῖς εἰσηγήσεις, ποὺ θὰ ἀποτελέσουν ὑλικὸ γιὰ ζύμωση γιὰ τὸ πανελλαδικὸ
Συνέδριο, καθὼς καὶ «ἀνώνυμες» μονοσέλιδες
παρατηρήσεις πάνω σ’ αὐτή. Ὑποβλήθηκαν oi
ὑποψηφιάτητες μὲ σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα, οἰ ὁποῑες καὶ ἀναγνώστηκαν στὸ
Προσυνέδριο. Οἱ προσύνεδροι ψήφισαν καὶ
ἀποχώρησαν. Ὅπως ἔπρεπε νὰ περιμένει κα·
νείς, 52 ἀπὸ τὰ 75 μέλη ποὺ ἐκλέχτηκαν, ὑπῆρξαν μέλη τῆς προηγουμένης «ἀσθενοῦς», ὅπως

εἶχε χαρακτηρισθεῖ, K.E.
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Καὶ φυσικά, ἡ τέτοια διαδικασία γέννησε
πολλὲς ἀπορίες, ἀγωνίες καὶ ἀντιδράσεις.
Ἀπὸ μιά πλευρὰ ἀναπτύχθηκε ἡ ἀποψη ὅτι ἡ
ὅλη μεθόδευση τοῦ προσυνεδρίου ἀπέβλεπε νὰ
τοποθετήσει τὸ Κίνημα κάτω ἀπὸ ἕνα ἀνεξέλεγκτο διευθυντήριο, τὸ ὁποῖο Θά ἀποφασίζει
αὐθαίρετα γιὰ τῆν πορεία του στὸ πολιτικό, τὸ
ίδεολογικὸ καὶ 16 ὀργανωτικὸ ἐπίπεδο, ἀποψη
που θεωρεῖ σὰν έπιβεβαίωση μιᾶς τέτοιας
προσπάθειας τῆν εἰσήγηση γιὰ τὶς βασικὲς
«ὀργανωτικες ἀρχὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ», ποὺ διαβάοτηκε στὸ Προσυνέδριο. Ἡ πλευρὰ αὐτῆ
πιστεύει ὅτι μὲ τῆν ἐξουδετέρωση οὐσιαστικα
ὅλων τῶν ὀργάνων ποὺ ἡ παραπάνω εἰσήγηση
προβλὲπει, καθιερώνεται τὸ ἀλάθητο ένὸς
προσώπου καὶ ψ ἀποδίδει βαρυτάτη ἱστορικὴ
εὐθύνη 0‘8 κείνους ποὺ θέλουν νὰ μετατρέψουν
τῆν προσπάθεια δημιουργίας ένὸς σοσιαλιστικοῦ Κινήματος σὲ ἀρχηγικὸ κόμμα.
Δὲν εἴμαστε 0‘8 θέση v0 ξέρουμε ἀν δικαιώθηκαν οἰ προβλέψεις αύτὲς ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τῆς K.E., στῆν ὁποία πάντως
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μετέχουν ἐκ νέου μέλη τοῦ κινήματος ποὺ ἐξέφρασαν ἀνάλογους φόβους καὶ ἀπόψεις. Ἀπὸ
τῆν άλλη δὲν ὑπάρχει έπίσημη ἀνακοίνωση,
έκτὸς ἀπὸ τὴν έκφραση ἰκανοποίησης γιὰ τῆν
ἀπρόσκοπτη ὁλοκλήρωση τῶν ἐργασιῶν τοῦ
Προσυνεδρίου.
Δὲν χωράει πάντως ἀμφιβολία, ὅτι οἱ ἀπαικ
σιόδοξες προβλέψεις διάλυσης, διάσπασης ἢ
ἀποχώρησης κ.τ.λ. ὃιαψεύσθηκαν, πράγμα
ποὺ δείχνει ἴσως τῆ δυναμικῆ τοῦ ΠΑΣΟΚ, Τὸ
ἰ’διο πράγμα δείχνουν ἀκριβῶς καὶ οἱ ἐντεινόμενες ζυμώσεις ἀπ’ τῆ βάση ὣς τὴν κορυφή,
που ἑξαπολύθηκαν στῆν προσπάθεια ἀπολογισμοῦ τῆς μέχρι τώρα πορείας τοῦ Κινήματος
καὶ τῆς χάραξης μιᾶς προοπτικῆς γιὰ τὸ μέλλον. Τὸ ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, μπῆκε τώρα στῆν πιὸ
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σιῶν που θὰ ἀκολουθηθοῦν θὰ εἷναι κρίσιμες
γιὰ τὸ μέλλον.
Νίκος Γρηγορίου

ἀπὸ τὸ προσυνέδριο τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ πάλι
ΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ»
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
KI H HPOBAHMATIKH
f ΤΗΣ ΜοΝοΛΙοΙΚοΤΗΤΑΣ
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Μιὰ ἀνεξέλεγκτη ἀρχή, ό τύπος
τὸ δόγμα κι οἱ πιστοί του.
Τοῦ Ν. Γιανναδάκη
Ἕνα ἀπὸ τὰ (διακριτικὰ γνωρίσματα τῆς παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς εἶναι καὶ
17 ἀνεπάρκειά της νὰ λύσει τὸ πρόβλημα τῆς δημοκρατικῆς διαδικασίας, 1600
016 πλαίσιο τῶν πολιτικῶν της φορέων, ὅσο καὶ 0’ ἐκεῖνο τοῦ κοινωνικοῦ
καί οἰκονομικοῦ συστήματος ποὺ διαμορφώνει, ὅταν καταλάβει τὴν πολιτικὴ
ἐξουσία. Ἡ φανερὴ ἢ κρυφὴ κυριαρχία ἑνὸς θεωρητικοῦ δόγματος, ἡ
ἑπικράτηση τῆς ἀρχῆς τῆς «ἀποτελεσματικότητας» στὴν πολιτικὴ πρακτικὴ
καί, πάνω ἀπ’ ὅλα, ἡ ἀπόλυτη προσκόλληση 0’ αὐτή, ἢ τὴν ἄλλη, ἄκαμπτα
καθορισμένη, ἀντίληψη γιὰ τὴ διαδικασία τοῦ σοσιαλιστικοῦ
μετασχηματισμοῦ, εἶναι, πέρα ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς τῆς ούγχρονης
ἱστορικῆς κατάστασης, ἀπὸ τὰ βασικα αἴτια ποὺ ὁδήγησαν τὴν παραδοσιακὴ
ἀριστερὰ 016 σημερινό, μᾶλλον ἀξεπέραστο, ἀδιέξοδό της.
Τὸ ἀδιέξοδο αὐτὸ ὑπάρχει. Ὅμως, παράλληλα καὶ ταυτοχρονα, τὰ προβλήματα γύρω
ἀπὸ 10‘ ὁποῖα περιστράφηκε καὶ ύποκινήθηκε
ἡ έξέλιξη τῶν κινημάτων ποὺ κατατείνουν οτὸ
σοσιαλιστικὸ μετασχηματισμὸ τοῦ σημερινοῦ
κοινωνικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ STATUS, παρουσιάζονται στὶς μέρες μας μὲ ξεχωριοτῆ έντασηε
Ἡ κατάργηση τῆς ἀντίθεσης ἀνάμεσα στῆν
κοινωνικὴ ἐργασία καὶ τῆν ἀτομικῆ 16101106ηση εἶναι ὅρος βασικὸς καὶ γιὰ τὴν προσανατολισμένη πρὸς 1‘1; ἐλεύθερα έκφρασμένες
ἀνάγκες κοινωνικοοικονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ
» γιὰ τῆν ἀποκατάσταση μιᾶς ἀνθρώπινης σχέσης ἀνάμεσαότὸ ὃημιουργὸ καὶ τὸ προϊὸν τῆς
ἐργασίας του. Ἡ ἐπίτευξη καὶ κατοχύρωση τῆς
δημοκρατικῆς διαδικασίας εῖναι ὅρος καὶ μέσο

γιὰ τὸν παραμερισμὸ τῶν συνθηκῶν ἐκείνων
ποὺ στέκονται ὲμπόδιο στὸ δρόμο τοῦ ἀνθρώπου γιὰ αὐτοκαθορισμὸ καὶ αὐτοολοκλήρωοη.
Ἡ ἀνάγκη γιὰ τὸ σοσιαλιστικὸ μετασχηματισμὸ ὑπάρχει. Ὑπάρχει ὅμως καὶ τὸ ἀδιέξοδο
τῶν παραδοσιακῶν πολιτικῶν του φορέων. Γι’
αὐτὸ σήμερα στρέφουμε τὰ βλέμματά μας
ὲρευνητικὰ καὶ ἀνήσυχα στὸν πολιτικὸ χῶρο,
μήπως καὶ ἐπιοημάνουμε μιὰ καινούρια προοπτικὴ καὶ έναν καινούριο ἐνσαρκωτή της.
Ἔχουμε βγεῖ, ὅλοι μας, λίγο ἢ πολύ, ἀπὸ τὴν
ὀδυνηρῆ ἐμπειρία ποὺ πρόσφερε ἡ συνείδηση
τῆς ἀποτυχίας ἑνὸς μεγάλου ἱστορικοῦ ἐγχειρήματος ποὺ σήμερα ὁὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀναπαύεται οτοὺς ἀντίποδες αὐτῶν ποὺ μαχητικὰ

καὶ μὲ ύψηλιὸ κόστος εἶχε ὲπιδιώξει. Γι’ αὐτὸ

σήμερα θὰ εἴμαστε λίγο σκληροὶ στὴν κριτική
μας 0‘8 πράγματα ποὺ προπαγανδίζονται σὰν
«νέα», σὲ πολιτικὰ σύνολα ποὺ διαβεβαιώνουν
ὅτι, τὸ νέο στοιχεῖο ποὺ φέρνουν, βρίοκεται
οτὸ ξεπέρασμα τοῦ «παραδοσιακοῦ» - καὶ τοῦ
ἀδιεξόδου του.

ΑΥΤΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ
Τὸ πρόβλημά μας σήμερα εἶναι ἀπὸ τὶς τελευταῑες ἐξελίξεις -καὶ διαφαινόμενες προοπτικὲς- στὸ χῶρο τοῦ ΠΑΣΟΚ, Εἰδικότερα,
θὰ μᾶς ἀπασχολήσει ἡ εἰσήγηση τοῦ ”Ακη T00-

χατζόπουλιου στὸ Προσυνέδριο (ποὺ εἶχε σὰν
θέμα της τὶς «Βασικὲς Ὀργανωτικὲς Ἀρχὲς
τοῦ ΠΑΣΟΚ») καί, ἰδιαίτερα, δυό της σημεῖα;
α) τὸ ἰδεολογικὸ πλαίσιο τοῦ διαλόγου καὶ β)
ὁ «προσωρινὸς» τρόπος λειτουργίας τοῦ νέου
αὐτοῦ κόμματος.
Αὐτὸ ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ κίνησε τὴν περιέργειά μας, ἤτανε ἡ σκοπιμότητα μιᾶς τέτοιας
εἰσήγηοης σ’ ἕνα προσυνέδριο πού, σύμφωνα
μὲ τὶς ἐπίσημες ἀνακοινώσεις, εἶχε σὰν ἀπο-Δ
κλειστικὸ ἀντικείμενο μόνο τὴν ἐκλογὴ καινούριας Προσωρινῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς.
Καὶ τῆν περιέργεια μιας τὴ διαδέχτηκε ἡ ὑποψία-ὑποψία ποὺ γέννησε ἡ πρώτη ἀνάγνωση
τοῦ κειμένου της.
Πρόκειται οὐσιαοτικά, στὸ Θεωρητικό της
μέρος, γιὰ μιὰ κοινότυπη ἀπολογητικὴ τῆς
ἀναγκαιότητας τοῦ συγκεντρωτισμοῦ, γιὰ μιὰ
κακότεχνη δικαιολόγηση τῆς παραπομπῆς τῆς
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δημοκρατικῆς διαδικασίας στῆ δικαιοδοσία
ἑνὸς ἀσαφοῦς μέλλοντος. Στὸ πρακτικό της
μέρος, δηλ. στὸν προτεινόμενο τρόπο λειτουργίας τῶν ἀνώτερων ὀργάνων τοῦ ΠΑΣΟΚ,
ἀποτελεῖ ὑπόδειγμα αὑταρχικης καὶ ἐξουσιαστικῆς προβληματικῆς. Κατὰ τὰ ἄλλα,οἰ
διαβεβαιώσεις γιὰ πίοτη στὶς δημοκρατικες
διαδικασίες δὲν εἶναι παρὰ ὑποδηλώσεις μιᾶς
ἀντιφατικῆς πολιτικῆς οκέψης ἤ, στῆ χειρότερη περίπτωση, σκόπιμη συσκότιοη μιᾶς εἰκόνας ἀπὸ τῆν ὁποία ἀπουσιάζει καί, ὅπως
δείχνουν τὰ γεγονότα, θὰ ἀπουσιάζει τὸ
«νέο».
“A; ἀρχίσουμε, ὅμως, τῆν κριτική μας μὲ
συγκεκριμένες ἀναφορές. Καί, πρῶταάπ’ ὅλα,
μὲ τὸ «ἰδεολογικὸ πλαίσιο» (ἁπλοελληνιστίῑ τὸ
σύνολο τῶν γνωμῶν καὶ τῶν ἰδεῶν 1101‘) εἰναι
«(n/81118;» μέσα 0 ἕνα ὀργανωμένο σύνολο)
στὸ ὁποῖο θὰ λαβαίνει χώρα ἡ λειτουργία τῆς
ἐσωκομματικῆς δημοκρατικῆς διαδικασίας.
Ἡ εἰσήγηοη διαπράττει ὲδῶ ένα σοβαρὸ
λάθος. εΟρίζει σὰν ἰδεολογικὸ πλαίσιο τὸ
περιεχόμενο τῆς διακήρυξης τῆς 31]; τοῦ Σεπτέμβρη, λησμονώντας ὅτι δὲν ἔχει προηγηθεῖ
μιὰ διαλεκτικὴ διαδικασία διαμόρφωσης καὶ
ἀποκρυστάλλωσής της. “H διακήρυξη αύτῆ
περιέχει ἕνα σύνολο πολιτικῶν καὶ θεωρητικῶν ἀρχῶν πού, καὶ ἂν ἀκόμα έκφράζουν
πλήρως ἕνα συγκεκριμένο σύνολο, δὲν ἓχουνε
τεθεῖ κάτω ἀπὸ τὴ δοκιμασία τοῦ δημοκρατικοῦ διαλόγου, δὲν ἓχουνε προκύψει μέσα ἀπὸ
ἓναν νέο τύπο έπικοινωνίας καὶ «συναλλαγῆς»
τῆς ἡγετικῆς όμάδας 0‘8 τὴ σημερινῆ καὶ δυνητικῆ κοινωνικοπολιτική της βάση.

MON ΟΛΙ ΘΙΚΟΤΗΪΑ

ιΘ

ἀνεξέλεγκτης ἀρχῆς
H εἰκόνα της πυραμίδας- ὀργάνωσης τοῦ
ΠΑΣΟΚ ειναι ἀπληε στῆν κορυφὴ ένας καταστατικὰ ἀδιαφιλονίκητος καὶ ατρωτος Πρόεδρος κάτω ἀπὸ αὐτόν, 16 Ἐκτελεστικὸ Γραφεῖο, ποὺ διορίζεται ἀπὸ τὸν Πρόεδρο (θεωρητικὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τῆν Κεντρικῆ Ἐπιτροπή, ἀλλὰ πρακτικὰ ἐλέγχει 1101 καθοδηγεῖ
τὸ σύνολο τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς). Δίπλα
ἀπὸ τὸ Ἐκτελεστικὸ Γραφεῖο, τὸ Πειθαρχικὸ
Συμβούλιο, έτοιμο τῆν κάθε στιγμῆ νὰ ἐπιβάλει κυρώσεις 0‘8 11068 01‘] 098016, 01‘] συμμορφούμενο κ.τ.λ.

ἷΕΓᾷΟΣ-ΔΟΓΜΑ

θὰ μετεξελιχθεῖ σὲ σταθερῆ καὶ πάντα ἀνοιχτῆ
κατευθυντήρια γραμμή, μέσω μιᾶς πραγματικὰ
διαλεκτικῆς διαδικασίας- παρουσιάζεται καὶ
ἐπιβάλλεται σὰν ἀπαραβίαοτη ἀπόφαση, μέτρο τῆς συνέπειας, τῆς καταλληλότητας καὶ τῆς
ὀρθότητας τοῦ καθενὸς καὶ τοῦ κάθε τι.
Συμπερασματικάτ “Ο δημοκρατικὸς διάλογος καὶ ἡ σχέση τῶν ἀνωτέρων ὀργάνων μεταξύ τους καὶ μὲ τῆν κοινωνικοπολιτική τους
βάση ὁριοθετεῖται με τὴν τοποθέτηση ἑνὸς ὀγκόλιθου; τῆς διακήρυξης τῆς 3ης τοῦ Σεπτέμβρη. Δὲν μένει, λοιπόν, παρὰ νὰ ἀναζητήσουμε
τὰ περιθώρια τῆς δημοκρατικῆς διαδικασίας
σὲ ὅ,τι ἀπομένει; στὶς λεπτομέρειες έφαρμογῆς
καὶ ὑλοποίηοης ἑνὸς ἐξουσιαστικὰ διαμορφωμένου κειμένου-προγράμματος.

Στὸ πλαίσιο τῆς παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς, ἡ
διαλογικῆ διαδικασία έγινε τύπος κενὸς περιεχομένου ἀπὸ τῆ στιγμὴ ποὺ διάφορα καὶ ποικιλώνυμα κείμενα ὁρίστηκαν σὰν κλειστὰ καὶ
ἀπαραβίαστα, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ διάλογος
όριοθετήθηκε. Ἡ παραδοσιακῆ ἀριστερὰ
έφτασε σὲ ἀδιέξοδο στὸ θέμα τῶν δημοκρατιMIA AN ΙΞΞΕΛΕΓΚΪΗ ΑΡΧΗ
κῶν διαδικασιῶν ὅταν θέλησε νὰ ἀπαγορεύσει
τὴν ἑξέλιξη τῆς πολιτικῆς καὶ θεωρητικῆς προ- >
Πραγματικά, τὸ προτεινόμενο «ὀργανόβληματικῆς πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια ἑνὸς θεσμοθετηγραμμα» εἶναι κομμένο καὶ ραμμένο στὰ μέτρα
μένου «κομματικὰ ὀρθοῦ».
καὶ τὶς ἀνάγκες αὐτῆς τῆς ὠμῆς ἀλήθειας “A;
Ἡ έλάχιοτη καὶ μόνη προῦπόθεση γιὰ τὴ
16 δοῦμε, ὅμως, ἀπὸ πιὸ κοντά;
συνύπαρξη καὶ τῆ διαλογικῆ έπικοινωνία ἑνὸς
συνόλου ἀτόμων οτὸ πλαίσιο ἑνὸς πολιτικοῦ
K01 ἀρχὴν πρέπει να έξετάσουμε τὸ ρόλο
τοῦ «προέδρου». Σύμφωνα 0‘8 τῆν εἰσῆγηοη
ὀργανισμοῦ δὲν μπορεῖ νὰ εἷναι παρὰ μόνο ἡ
τοῦ ”Ακη Τσοχατζόπουλου, 6 Πρόεδρος «ὲκκοινὴ συνείδηση γιὰ τῆν ὕπαρξη μιᾶς σειρᾶς
προοωπεῖ τὸ κίνημα πρὸς τὰ ἔξω, εἰσηγεῖται
προβλημάτων καὶὴ συνειδητοποίηση τῆς ἀνάστὸ Εκτελεστικὸ Γραφειο καὶ στῆν Κεντρικῆ
γκης γιὰ 010 « ἀπὸ κοινοῦ» ἀντιμετώπισή τους.
Τὸ νὰ ἀναγνωρίσει καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει καἘπιτροπὴ πάνω στῆν ἰδεολογικῆ γραμμή τοῦ
κινήματος καὶ προεδρεύει τοῦ Εκτελεστικου
νεὶς ἕνα κοινωνικοπολιτικὸ πρόβλημα, δὲν
προϋποθέτει τὴν παραδοχῆ τῆς ὁποιασδήποτε
Γραφείου 1101 τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ομάσυγκεκριμένης «ἰδεολογίας». Προῦποθέτει
60;». K01 011600:<<.< .έχει τῆν εὐθύνη γιὰ τῆν
ἁπλῶς ἐλευθερία στῆ διακίνηση καὶ ἀπόκτησή
ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν 0‘8 κρίσιμες στιγμὲς
τῶν -βασικῶν πληροφοριῶν, μιὰ περιεκτικῆ
101) κινήματος στῆ σημερινῆ μεταβατικῆ
φάση. .>>. Πέρα ἀπὸ αὐτά, ὁ««Πρόεδρος ὁρίμέθοδο έπεξεργασίας τους καὶ τῆ 6800068111ζει τὴν ἀνώτερη εκτελεστικῆ εξουσία, δηλ. 16
μένη δημοκρατικὴ διαδικασία, τῆν χωρὶς 691οθετήσεις δημοκρατικὴ διαδικασία. Ἐδῶ βέΕκτελεστικὸ Γραφεῖο», στὸ δποῖο ἡ Κεντρικῆ
βαια δὲν προτείνουμε τὴν «ἀπουσία τῆς 61101Ἐπιτροπῆ’ε’χει τὸ «δικαίωμα» νὰ ἐκφράσει τῆ
ασδήποτε ὁριοθεσίας», ἀλλὰ τὴν ὁριοθέτησηδυσπιστία της, γεγονὸς ποὺ ὑποχρεώνει τὸν
πλαίσιο, ποὺ καθορίζεται αὐταρχικὰ καὶ
Πρόεδρο νὰ προχωρήσει στῆν ἀναμόρφωσή
ἐξουσιαστικὰ ἀπὸ τὰ πάνω, τὴν ὁριοθέτηση
του. Τὸ Εκτελεστικὸ Γραφεῖο ἐλέγχει 0‘8 τὰ
που δὲν προκύπτει «φυσιολογικὰ» μέσα ἀπὸ
μελη του τὶς B00111‘8; Ἐπιτροπὲς Ἐργασίας
τὶς δημοκρατικὰ διαπιστωμένες ἀνάγκες τοῦ
1101, τέλος, διοριζειενα Πειθαρχικὸ Συμβούλιο
διαλόγου καὶ τοῦ συγκεκριμένου κάθε φορὰ τὸ ὁποῖο θὰ ἀντιμετωπίζει τὶς «περιπτώσεις
πολιτικοῦ φορέα.
ποὺ μέλη 101) κινήματος δροῦν τελείως ἀντίΣτῆν περίπτωση τῶν σημερινῶν ἀντιλήψεων
θετα 0‘8 τὶς ἀρχὲς καὶ τὸ πνεῦμα τῆς ὀργάνωκαὶ μεθοδεύσεων τῆς ἡγεσίας τοῦ ΠΑΣΟΚ
σης. Στῆ σύντομη ζωῆ τοῦ κινήματος μέχρι σήέχουμε νὰ κάνουμε μὲ τὴν ἐπανάληψη ἑνὸςἤδη ’μερα παρουσιάοτηκαν ἀρκετὲς τέτοιες περιγνωστοῦ φαινομένου, 1101‘) 1‘1 έκβασή του εἰναι,
πτώσεις μελῶν που ἐσκεμμένα ἢ καὶ ἀθελα ζημίωσαν τὸ κίνημα»
0‘8 γενικὲς γραμμές, γνωστὴ ἀπὸ 10390: καὶ ἡ
Τὰ ἀποσπάσματα αὐτὰ τῆς εἰσήγησης γιὰ
εκβαση αὑτὴ εἶναι ἡ μονολιθικότητα, ὁ δογματὶς «Βασικὲς ὀργανωτικὲς Ἀρχὲς τοῦ ΠΑτισμὸς καὶ τὰ «ἀστυνομικὰ» μέτρα στῆ θέση
ΣΟΚ» μᾶς ἀπαλάσσουν μᾶλλον ἀπὸ τὸν* κόπο
τῶν δημοκρατικῶν καὶ διαλογικῶν μέσων.
Ἀντὶ ἡ διακῆρυξη τῆς 31]; τοῦ Σεπτέμβρη νά νὰ ἑκθέσουμε τὰ σημεῖα ἐκεῖνα ποὺ ἀφοροῦν
τὸ ρόλο καὶ τὶς ἀρμοδιότητες τῶν ὑπολοίπων
ἀποτελέσει, ὅπως καὶ οὐοιαστικὰ εἷναι, τὴν
πρόταση μιᾶς ἡγετικῆς όμάδας πρὸς μιὰ δυνη- ἀνωτέρων ὀργάνων. K01 αὐτὸ γιατί, μετὰ ἀπὸ
τικὴ πολιτικοκοινωνικῆ βάση -πρόταση ποὺ τόση δεινότητα χειρουργική, δὲν τοὺς ἀπομέ-
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Λέγεται ὅτι ὁ Μέγας Κωνίνος ἀπαίτησε ἀπὸ
τῆ Σύνοδο τῆς Νικαίας νὰ τοῦ παραδώσει τὸ
ταχύτερο, «τύπο καὶ δόγμα». Στῆν ἀποτελεσματικὴ καὶ πολύπειρη μηχανὴ τοῦ Ἀνατολικοῦ Ρωμαῖκοῦ Κράτους έπρεπε νά προστεθεῖ,
σὰν ἀπαραίτητο έξάρτημα, μία μονολιθικῆ καὶ
ἑνιαία ἐκκλησία. Τύπο καὶ δόγμα. Τὸ δόγμα
’έχει ἤδη προσφερθεῖ -μένει μόνο νὰ καθοριστοῦν οί εἰλικρινεῖς καὶ πειθαρχικοί πιστοί
του. Τώρα έχει σειρὰ 6 τύπος. Ὁ τύπος 1101‘)
ἀρχίζει μὲ τὶς ἀπομιμήσεις μιᾶς παραδοσιακῆς
πρακτικῆς (μεθοδευμένα συνέδρια, προσωπολατρικὰ φαινόμενα, τυπικὲς καὶ όχι οὐσιαστικὲς δημοκρατικὲς διαδικασίες) 1101 φτάνει μέχρι τῆν ἀνούσια ουντήρηοη ὀργάνων ποὺ E8111νοῦν μὲ ἀλλο προορισμὸ καὶ καταλήγουν νὰ
εἶναι καλύμματα τῆς θέλησης τοῦ Ἐνός.
‘O συντάκτης τῆς εἰσήγησης γιὰ τὶς «B00111‘s; Ὀργανωτικες ἀρχὲς τοῦ ΠΑΣΟΚ» ἐ’χει
ὁπωσδήποτε συνείδηση τοῦ αὐταρχικοῦ καὶ
ἀντιδημοκρατικοῦ χαρακτῆρα τοῦ ὀργάνογράμματος 1101‘) προτείνει. Καλύπτεται, ὅμως,
πίσω ἀπὸ τῆ δικαιολογίατῆς προσωρινότητάς
του, πίσω ἀπὸ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι τὸ «κίνημα
διέρχεται μεταβατικῆ φάση», Ἀλλὰ ἂς σταθμίσουμε 0‘8 δυὸ λόγια τὴν ἀντοχῆ αὐτῆς τῆς
δικαιολογίας καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐπιχειρήματος

Τὸ ΠΑΣΟΚ εἶναι ἕνα κίνημα «ἓν τῶ γίγνεσθαι». Καί, ἀκόμα, τὰ ἀνώτερα ὄργανά του
εχουνε μιὰ συγκεκριμένη ὑποχρέωση -νὰ προ»
ετοιμάσουν, μέσω τῆς ἐξασφάλισης καὶ διεύρυνσης τῶν δημοκρατικῶν διαδικασιῶν, ένα
δημοκρατικὸ συνέδριο. Στὸ διάστημα αὐτὸ
ἀπαιτεῖται νά ὑπάρχουν οί συνθῆκες έκεῖνες
1101‘) 60 ἑπιτρέπουν ὅχι μόνο τῆν ἁπλῆ έκφραση
τῶν ποικίλων πολιτικῶν καὶ θεωρητικῶν ἀπόψεων, ἀλλὰ καὶ ἡ δυνατότητα ἐκείνη ποὺ θὰ
δίνει τὸ δικαίωμα στῆν κάθε, δημοκρατικὰ
διαμορφωμένη, ἀποψη νὰ ἀποτελεῖ συστατικὸ
στοιχεῖο στὸν τελικὸ προσανατολισμὸ καὶ
τρόπο λειτουργίας αὐτου τοῦ κινήματος
M‘8 16 προτεινόμενο ὀργανόγραμμα, τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ἀκριβως τὸ ἀντίθετο. Γιατί,
0; μῆ γελιόμαστε, αὐτὸς ποὺ ἐλέγχει τῆ διαδικασία προπαρασκευῆς καὶ διεξαγωγῆς ένὸς
συνεδρίου, έχει καὶ τὸν καθοριστικὸ ρόλο
πάνω στῆ συνθεση καὶ στὰ συμπεράσματά του
K01 ὅταν αὐτὸς 1101‘) ἐλέγχει“ τῆ διαδικασία
αὐτὴ εἶναι ἀδύνατο, καταστατικὰ, νὰ ἐλεγχθεῖ
ἀπὸ ἀλλα ὄργανα, καταστατικὰ κατοχυρωμένα, τότε 6 μονόλογός του 60 φτάσει νὰ γίνει
μονόλογος ἑνὸς ὁλόκληρου κινήματος.
Τὸ σημείωμα τὸ σταματᾶμε στὸ 0110810 αὐτό.
Μέλη τοῦ ΠΑΣΟΚ δὲν είμαστε, ἀλλὰ 01 ἐξελίξεις στὸ χῶρο του μᾶς ὲνδιαφέρουν έντονα.
Σωστότερο θὰ ἤτανε, ἀντὶ γιὰ τὸ σημείωμα
0616, νὰ παρακολουθούσαμε ἀπὸ σήμερα έναν
δημόσιο διάλογο ἀπὸ ὑπεύθυνα μέλη τοῦ ΠΑΣΟΚ γύρω ἀπὸ τὸ ὑπόδειγμα ὀργάνωσής του.
Καὶ 061:6, γιατὶ πιστεύουμε ὅτι οἱ ὲντὸς τῶν
θυρῶν διαβουλεύσεις δὲν βοηθοῦν στῆν ἐπίλυση τέτοιων προβλημάτων. Καί, ἀκόμα, γιατὶ
θέλουμε εἰλικρινὰ νὰ πειστοῦμε πὼς οἱ φόβοι

μας εῖναι ὑπερβολικοί.
- Ν. Γιανναδάκης

,

ΣΚΕΨΕΙΣ EN οΨΕΙ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α
ΤΗΣ ΕΔΑ
(κάθε στέλεχός της
κ κι ξένας πολιτικὸς Ἰανὸς

μὲ ,δυὸ κεφαλές; μιὰ τοῦ
. KKE (έσ.) καὶ μιὰ τῆς ΕΔΑ)

Τοῦ Ἀνδρέα Λεντάκη

δεξιᾶς ποὺ κατὰ ὃογματικὸ τρόπο κυνηγοῦσε

βλημα τῆς ΕΔΑ θὰ τὸ καθορίσουν οἱ ἴδιοι οἱ

ἀνελέητα ὁποιαδῆποτε σοσιαλιστικῆ ἢ καὶ δημοκρατικὴ τάση σὰν κομμουνιστική, εἶχε σὰν
ἀποτέλεσμα τὰ μέλη καὶ τὰ στελέχη τῆς ΕΔΑ
4νὰ εῖναι στῆ συντριπτική τους πλειοψηφία
κομμουνιστές.

Ἐδαίτες. Ἡ δήλωση αὐτὴ ἀποτέλεσε οὐσιαστικὰ καὶ τυπικὰ τὴ ληξιαρχικῆ πράξη γεννήσεως τῆς ΕΔΑ, ἐνῶ έμμεσα σήμαινε τῆ δική
του ἀποχώρηση. (Ὀμως στῆν πράξη αὐτὸ δέν
συνέβη κι ὣς τώρα βλέπουμε νὰ παλινωδεῖ στὸ

τῶν δυὸ ΚΚ καὶτῆς ΕΔΑ μέσα ἀπ’ τὸ σχῆμα

;,.
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τῆς Ἑνωμένης Ἀριστερᾱς έμπαινε θέμα διαχωρισμοῦ κι ἀποσαφήνισης τῆς φυσιογνωμίας
κάθε κόμματος χωριστά. Ἀπ’ τῆ μεριὰ τοῦ ΚΚ
ἐσωτερικοῦ αὑτὸ δὲν έγινε ἀκόμα, παρὰ τὶς
ἐπανειλημμένες διακηρύξεις· του ὅτι τὸ πρό-

μου, δὲν χρειάζεται πιὰ νὰ δροῦν πολιτικὰ
μέσω ἀλλων σχημάτων ποὺ τοὺς παρέχουν τῆ
δυνατότητα νόμιμης δράοης καὶ παρουσίας,
Ἐντούτσις τὸ «παράδοξο» τώρα πραγματικα
κορυφώνεται. Μετὰ τῆν ἐκλογικῆ σύμπραξη

νενα ἀπὸ τὰ δυὸ σχήματα. Εἶναι οἱ λεγόμενοι
ἀδεσμευτοι, ποὺ ἀναζητοῦν λύσεις στὸ πρόβλημα τῆς ἀριστερᾶς μὲ βάση τὸν έκσυγχρονι- .
σμὸ καὶ τῆ ριζικῆ ἀνανέωσή της, Οἱ ἀδέσμευτοι και μον-0 με τὴ στάση τους, πέρα ἀπὸ τῆν
έναρξη μιας ἀρθρογραφίας καὶ ὁρωμένων
μορφοποιήσεων, ἔδειξαν ὅτι τὸ πρόβλημα εῖναι ή ἀναγκαιότητα μιᾶς βαθιᾶς ἀνανέωσης,
στηριγμένης στῆ δημιουργικῆ ἀνάλυση τῆς έλληνικης πραγματικότητας. Χρειάζεται ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τις ἀρνητικές καταβολὲς καὶ ἐμπειριες του παρελθόντος καὶ ἐπεξεργασία μιάς
νέας πολιτικῆς ποὺ θὰ πηγάζει ἀπὸ τῆ σύγχρονη πραγματικότητα καὶ θ’ ἀπαντᾶ στὰ
καυτὸι αἰτήματα τοῦ σήμερα καὶ τοῦ αύριο.
Μηπως αυτο σημαίνει ὅτι ἡ ΕΔΑ εἶναι
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καὶ συνεπῶς, ἀφοῦ τὸ ΚΚ δὲν εἶναι έκτὸς νό-

νάχα ὑπαρκτὲς δυνάμεις τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ ζωτικὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ
καὶτοῦ τόπου ποὺ ἐναγώνια ζητοῦσαν τῆ λύση
τους. Στῆν πορεία, μὲ τὶς βαθιὲς ἀλλαγὲς ποὺ
ἄρχισαν νὰ σημειωνονται στῆν ἑλληνικῆ οἰκονομία καὶ κοινωνία, ἀρχισε ἀπὸ τὰ πράγματα
νὰ προσανατολίζεται σὲ μιὰ πολιτικὴ ποὺ πηγάζει ἀπὸ τῆ μελέτη τῆς συγκεκριμένης ἑλληνικῆς πραγματικότητας, ἀπορρίπτοντας τὰ
έτοιμα σχήματα. ’Παράλληλα ἡ ἀνυπαρξία ἀλλου ἀριστεροῦ κόμματος στῆν Ἑλλάδα καθὼς
καὶ ἡ ἂκρα ἀντιδραστικότητα τῆς έλληνικῆς

ἀριστερας. Αὐτὸ χρειάζεται ἀποσαφήνιση. Ἡ
διάσπασή αὑτὴ ἦταν οὐσιαστικὰ τριπολική.
Πέρα ἀπὸ τὰ δυὸ ὀργανωμένα ΚΚ ὑπάρχει
ένας τρίτος χῶρος ποὺ δέν ἐντάχθηκε σὲ κα-

‘

ἐμφυλίου πολέμου. Ἦρθε νὰ ἐκφράσει ὅχι μο-

ΕΔΑ εἶναι ἡ διάσπασή τῆς παραδοσιακῆς

'

(μιὰ τοῦ ΚΚ ἐσωτερικοῦ καὶ μιὰ τῆς ΕΔΑ).
Τὸ ὅλο θέμα ἀποτελεῖ ἕνα πολιτικὸ παράδοξο ποὺ ὅμως έχει τῆν ἱστορική του ἐξήγηση,
ἀπαραίτητη γιὰ κάθε περαιτέρω κρίση, ἐκτίμηση ἢ πρόβλεψη. Ἡ περιπλοκότητα τοῦ προβλήματος τῆς ΕΔΑ έχει δυὸ αἴτια. Τὸ ἕνα συνδέεται μὲ τῆν προῖστορία της (ἀπὸ τὴν ἴδρυσή
τῆς μέχρι τῆ δικτατορία) καὶ τὸ ἀλλο μὲ τῆ
διάσπασή τῆς παραδοσιακῆς ἀρ ιστεράς καὶ τὶς
νέες συνθῆκες.
Ἡ ΕΔΑ δημιουργήθηκε ἀμέσως μετὰ τὸν
ἐμφύλιο πόλεμο ἐκφράζοντας μιὰ πραγματικότητα κάτω ἀπὸ τὶς καινούργιες δυσμενεῖς
συνθῆκες γιὰ τῆν ἀριστερὰ μετὰ τῆ λῆξη τοῦ

ζήτημα αὐτό. Ποικιλότροπα ἐπίσης σχολιάστηκε μιὰ δεύτερη δήλωσή του. Ἀπαντώντας
σ’ ἕνα ἀρθρο τοῦ Κώστα Αουλέ, ὅπου ἀπὸ τὶς
στῆλες τοῦ «Ριζοσπάστη» ἐπετέθη κατὰ τοῦ
ἐπικειμένου συνεδρίου τοῦ ΚΚ ἐσωτερικοῦ,
ἔγραφε, μεταξὺ ἀλλων, ὅτι μιὰ θεμελιώδης
διαφορὰ με τῆ δογματικῆ παράταξη εἶναι ἡ
ἀγτίληψη για τὴν αὑτονομία τῶν μαζικῶν καὶ
των δημοκρατικῶν ὀργανώοεων. Τὸ ΚΚ ἐσωτερικοῦ, γράφει ἡ ἀπάντηση, σέβεται τὴν αύτστέλεια τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν καὶ δεν τὶς
βλέπει πατερναλιστικὰ ἐπιχειρώντας τὴν καθυποταγή, καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς θέλησής του.
Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἡ πρόσφατη
στάση του ἀπέναντι στῆν ΕΔΑ. Ἀλλ’ αὐτῆ
ἀκριβῶςκή δήλωση ποὺ ἀπὸ πρώτη ματιὰ δημιουργει την ἐντύπωση ὅτι θεωρεῖ αῦτόνομη τὴν
ΕΔΑ καὶ σέβεται πλήρως τὴν αὐτοτέλειά της
χωρις να ἐπιχειρεῖ τὴν πατερναλιστικῆ κηδεμόνευσή της, δημιουργεῖ ποικίλα δυσάρεστοι
ερωτηματα. Ἡ ὅλη διατύπωση δείχνει σαφῶς
δτι θεωρεῖ τὴν ΕΔΑ δημοκρατικὴ μαζικῆ ὀργανωση στῆν ὁποία φυσικὰ μποροῠν νὰ δροῦν
Ea μέλη του. Γιατὶ ἂν τῆν ἀντικρίζει σὰν ένα
(ξλλο κόμμα, τότε φυσικὰ εἶναι αὐτονόητο ὅτι
ειναι υποχρεωμένο νὰ σέβεται τὴν αὐτοτέλειά
του.
Σημείωσα καὶ πιὸ πάνω ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ δυὸ
βασικα αἴτια τῆς περιπλοκῆς στὸ θέμα τῆς

.
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Ἡ δικτατορία ἁπλούστευσε κατὰ κάποιο
τρόπο τὰ πράγματα, μιὰς καὶ τὸ Κομμουνιστικὸ κόμμα βγῆκε στῆν ἐπιφάνεια. Ἀπὸ αὐτὴ
τῆ στιγμὴ ἀρχίζει τὸ «παράδοξο». Τὸ ΚΚΕ καταργεῖ τῆν ΕΔΑ, μεταθέτοντας έτσι τὶς δικές
του εὐθύνες γιὰ τῆ δικτατορία στὸ δῆθεν λεγκαλισμὸ καὶ τὸν μικροαστικὸ χαρακτῆρα τῆς
ΕΔΑ, ποὺ δὲν ἦταν κόμμα ξεκαθαρισμένα
μαρξιστικο-λενινιστικό. Σὲ λίγο ἐκδηλώνεται ἡ
διάσπασή του σὰν ἀποτέλεσμα μιᾶς μακροχρόνιας κρίσης ποὺ σοβοῦσε στὶς γραμμές του.
Οἱ δυὸ συγκροτημένες παρατάξεις, ποὺ ή καθεμιά τους εἰναι συσπειρωμένη γύρω ἀπὸ ένα
κομμάτι τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, στὸν
ἀγώνα έπικράτησής τους προσπαθοῦν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν κάθε στοιχεῖο ποὺ θὰ τοὺς βελτιώσει τὴ θέση. ”Ετσι τὸ κάθε κομμάτι ἀνασυγκροτεῖ μὲ στελέχη του μιὰ δῆθεν ΕΔΑ καὶ μιὸι
παρόμοια Νεολαία Λαμπράκη ποὺ στὴν οὐσία
εἰναι πιὰ ἀνύπαρκτες, ἀφοῦ τὰ μέλη καὶ τῶν
δυὸ ὀργανώσεων ἔχουν διασκορπισθεῖ ἀπὸ τὴν
ἀποψη τῆς πολιτικῆς τοποθέτησης.
Ἡ πτώση τῆς δικτατορίας ἀνοίγει μιὰ καινούργια σελίδα στῆν ἱστορία τοῦ τόπου, ἰδιαίτερα με τὴ νομιμοποίηση τοῦ κομμουνιστικοῦ
κινήματος. Ἡ νομιμοποίηση αὐτῆ έθεσε οὐσιαστικὰ σὲ δίλημμα καὶ τὰ δυὸ κομμουνιστικὰ
κόμματα σε σχέση με τὶς πραγματικὲς δυνατότητές τους νὰ ἐπηρεάσουν ἀποφασιστικὰ τὰ
πολιτικὰ πράγματα τῆς χώρας. Θεωρητικὰ τὸ
πρόβλημα ΕΔΑ λύθηκε, μιὰς καὶ οἱ κομμουνιστὲς τώρα πιὰ ἔχουν ἐλεύθερα πολιτικὴ στέγη

-

Τῆ στιγμὴ ποὺ γράφονται αῦτὲς οἱ γραμμὲς
συνεχίζεται ἡ συζήτηση στῆν 56μελῆ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τῆς ΕΔΑ πάνω στῆν εἰσήγηση τοῦ Ἠλία Ἠλιοῦ, ποὺ τόσες συζητήσεις
καὶ ἀντιδράσεις προκάλεσε. Κύριος άξανάς
της, παρὰ τὶς σκιὲς μιᾶς ἀντιφατικότητας σὲ
πολλὰ ούσιώδη σημεῖα, ὅπως π.χ. ἡ προσωπική του γνώμη γιὰ ένα κόμμα αὐτοτελὲς ἀλλὰ
χωρὶς νεολαία, ἦταν ἡ σταθερῆ ἀπόφαση γιὰ
τὴ συγκρότηση ἐνὸς ὲνιαίου αῦτόνομου κόμματος, πλήρως ἀνεξαρτοποιημένου ἀπὸ τὸ ΚΚ
ἐσωτερικοῦ. Ἡ οὐσιαστικῆ ἐξάλλου ἀποστολὴ
αὐτῆς τῆς συνόδου εἶναι νὰ δηλωθεῖ καθαρὰ
καὶ ξάστερα ἀπὸ τὸν καθένα ποῦ θὰ ἀνήκει
ὀργανωτικά, ὥστε νὰ ξεκαθαρίσει αὐτὸς ὁ δι-
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(Η ἀπόφαση τῆς ΕΔΑ νά ἀνεξαρτοποιηθεῖ πλήρως ἀπὸ τὸ ΚΚ ἐσωτερικοῦ
ἔρχεται νὰ παίξει ἀποφασιστικὸ ρόλο στὶς ἀνακατατάξεις καὶ τὶς
μορφοποιήσεις τῆς ἑλληνικῆς ἀριστερᾶς. Κι ὅταν λέω ἀριστερᾶς, δὲν ἐννοῶ
μσνάχα τὴν παραδοσιακὴ (μαρξιστικὴ) ἀριστερά, ἀλλὰ καὶ τὴ μὴ ’
μαρξιστική, καθὼς καὶ τῖς νέες τάσεις καί πολιτικὲς δυνάμεις ποὺ ἔχουν
σοσιαλιστικὸ προσανατολισμό.
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ἁπλῶς ὁ χῶρος ένταξης τῶν δυσαρεστημένων
τῆς ἀριστερᾶς Φυσικὰ ὅχι, χωρὶς ν’ ἀποκλείουμε τὸν προσανατολισμὸ μικροῦ ἀριθμοῦ
στελεχῶν πρὸς αὐτὴν ἐξαιτίας τέτοιων λόγων.

Ἡ ΕΔΑ εἶναι κυρίως προϊὸν τῶν ἐλληνικῶν
συνθηκῶν, τῶν ἀλλαγμένων καὶ συνεχῶς μεταβαλλόμενων. Εἶναι προϊὸν ἐπίσης μιάς νέας

ἀντίληψης ποὺ δὲν θεωρεῖ τὸ σοσιαλισμὸ μονοπώλιο τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος, ἀλλὰ
ἐφικτὴ καὶ ἀναγκαία ἐπιδίωξη ἐνὸς μπλὸκ
κοινωνικῶν στρωμάτων καὶ δυνάμεων ποὺ τὰ
συμφέροντά τους ἱκανοποιοῦνται μὲ τῆ σοσιαλιστικῆ ὀργάνωση τῆς κοινωνίας. Αὐτὸ σημαίνει τὴν ἀνάγκη μιᾶς εὐρείας πολιτικῆς συμμαχίας καὶ συσπειρώσεως. Ἀλλά, καὶ τὸ
σπουδαιότερο ἀπ’ ὅλα, σημαίνει ἀποσαφήνιση
τοῦ εἴδους τοῦ ἐπιδιωκόμενου σοσιαλισμοῠ,
ποὺ ἀσφαλῶς δὲν ἀποτελεῖ ἀντίγραφο κανενὸς
ἀπὸ τὰ ὑφιστάμενα μοντέλα. Ἴσια ἴσια ἀπὸ
μιαν ἀπσψη Θὰ εἶναι ἀπόρριψη αὐτῶν τῶν
προτύπων ἐπιδιώκοντας ἕνα ἀνθρώπινο
πρόσωπο. Πρέπει νὰ ἑδράζεται πάνω σὲ γερὰ
δημοκρατικὰ θεμέλια ποὺ θὰ κατοχυρώνουν

τὴν ἐλευθερία τῆς σκέψης, τῆς ἓκφρασης, τῆς
δράοης καὶ τῆς ὀργάνωσης καὶ τὸν σεβασμὸ
τοῦ ἀτόμου καὶ τῶν διαφορετικῶν ἀντιλή-

ψεων. Ἡ ΕΔΑ τέλος Θὰ πρέπει κατὰ τρόπο
σαφῆ καὶ καθαρὸ νὰ ἀποσαφηνίσει δημόσια
έναν ἀπὸ τοὺς κεντρικοὺς στόχους της, ποὺ εἷναι ἡ δημοκρατικὴ συγκρότηση καὶ λειτουργία
της. Ἐδῶ θὰ κριθεῖ πραγματικα ἡ συνεισφορά
της, ὅταν στῆν πράξη ἀπαλλαγεῖ ἀπ’ τὴν ἀρνητικῆ ἐμπειρία τοῦ παρελθόντος καὶ παράλληλα
ἐκφράσει θετικὰ νέες μορφὲς ποὺ θὰ κατοχυρώνουν οὐσιαστικὰ τὴ δημοκρατικὴ λειτουργία. Ἡ ἐσωκομματικῆ δημοκρατία δὲν εἶναι
τελικὰ ἁπλῶς ἐσωτερικὸ ζήτημα ἑνὸς κόμματος ἢ ὁρισμένων στελεχῶν, ἀλλὰ θέμα οὐσίας
μὲ εὐρύτατες πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς συνέπῗί-ῗςλήξη τῶν ἐργασιῶν τῆς συνόδου τῆς Δ. Ε.
τῆς ΕΔΑ στὶς 3 Ἀπριλίου μὲ τὴν τυπικὴ πιὰ
ἀποχώρηση τῶν μελῶν τοῦ ΚΚ ἐσωτερικοῦ
θ’ ἀνοίξει μιὰ νέα σελίδα. Φυσικὰ ἡ πορεία γιὰ

νες προῦποθέσεις να συγκροτηθεῖ τὸ κόμμα.
Ἡ πρές κόνφερενς τοῦ Μανώλη Γλέζου ἐθεσε
εὐρύτερα θέματα. Ἐντούτοις ἡ ἀναφορά του
στῆν ὀργάνωση τῆς ΕΔΑ Ἀγρινίου σχετικὰ μὲ
τὴ μεθοδολογία συγκρότησης ἀπὸ τὰ κάτω τοῦ
φορέα τῆς ἐλληνικῆς ἀριστερᾶς, καθὼς καὶ ἠ
πιθανότητα ὀνομασίας Νέα ΕΔΑ, δείχνει ὅτι
στῆ σκέψη του ή ἐμπειρία τῆς ΕΔΑ καθὼς καὶ
τὸ ἀνθρώπινο δυναμικό τῆς παίζει κυρίαρχο
Ἀπὸ πολλὲς ’μεριὲς ὑποδεικνύεται ἡ σύγκληση μιᾶς πλατιᾶς σύσκεψης ποὺ θὰ συμφωνήσει νὰ ὀργανώσει μιὰ πανελλαδικὴ συνδιάοκεψη ἀπ’ ὅπου ea ἐκλεγεῖ μιὰ προσωρινὴ
διοίκηοη καὶ μιὰ προπαρασκευαστικῆ ἐπιτροπὴ ποὺ θὰ ὁδηγήσει τὸ κόμμα σὲ σύντομο
καὶ τακτὸ διάστημα οτὸ πρῶτο ἱδρυτικὸ συνέδριο ὅπου θὰ χαραχθεῖ καὶ θὰ ἐγκριθεῖ τὸ
πολιτικὸ πρόγραμμα τοῦ κόμματος, τὸ καταστατικὸ καὶ θὰ ἐκλεγεῖ καὶ ἡ διοίκησή του. Ἡ
διαδικασία αὐτὴ εἶναι ῆ πιὸ ἀμεμπτη, ἀπὸ τὴν
ἀποψη ὅτι σκοπεύει στῆν εὐρύτερη δυνατὴ
συμμετοχῆ ἀφ’ ἑνὸς καὶ στῆν ἐπεξεργασία ἀπὸ
ὅλους τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖσ θὰ χτιστεῖ τὸ
κόμμα.
Βρισκόμαοτε σὲ μιὰ φάση «συνεδρίων» ποὺ
σημαίνει πὼς λίγο πολὺ ὅλα τὰ κόμματα ὁδεύουν πρὸς τὴ μορφοποίησή τους. Τὸ ΠΑΣΟΚ,
τὸ KK ἐσωτερικοῦ, ἡ ΕΔΑ. Ζυμώσεις έντονες
γίνονται στῆν Ἕνωοη Κέντρου-Νέες Δυνάμεις, ἀκόμα καὶ στῆ Νέα Δημοκρατία. Κατὰ τῆ
γνώμη μου βρισκόμαστε μπροστὰ σ’ ἕνα «παράδοξο» φαινόμενο. Ἐνῶ ὅλα τὰ κόμματα κάνουν ἢ έχσυνε ἤδη κάνει σημαντικὰ βήματα
πρὸς τὴν ὀργανωτικὴ μορφοποίησή τους, ἐν-

τούτοις ἡ μορφοποίησή αὐτὴ εἶναι τελικὰ
ΡΕΥΣΤΗ, κι ἀπὸ μιὰν ἀποψη εὔθραυστη,
Αὐτὸ ποὺ τὴν χαρακτηρίζει εἷναι μιὰ ἐσωτερικῆ κινητικότητα ἀπὸ κεντρόφυγες τάσεις
ποὺ ὁδηγοῦν σὲ μιὰν ἀνασύνθεση. Θά έλεγα
πὼς ἡ ἀνασύνθεση έμφωλεύει σε ΟΛΑ ἀνεξαιρέτως τὰ κόμματα καὶ ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἀποψη ὴ

μορφοποίησή τους εἶναι ἀσταθής. ”Ολες οἱ ὸργανωτικὲς λύσεις ποὺ έχουν δοθεῖ μέχρι στι-

τῆ συ κρότησή της δὲν εἷναι καθόλου εὑκολη.
Θὰ ε ναι ἀρκετὰ ἐπώδυνη ἐξαιτίας τοῦ ἰδιόμορφου τρόπου ἀνασύστασής της. ’Ἡδη
έχουν σημειωθεῖ τραυματικὲς καταστάσεις με
κορύφωση τὶς πρόσφατες ἀντιδράσεις ἀπὸ τὴν
εἰσήγηση τοῦ Ἠλιοῦ,
Οἱ ἐπιστολὲς τοῦ Σταύρου Ἠλιόπουλου καὶ
τοῦ Γεράσιμου Πρίφτη στῆν «Αὐγὴ» στὶς 19
Μαρτίου τὸ δείχνουν αὐτό. Ἐντούτοις, πέρα
ἀπὸ τὰ ἀρνητικὰ σημεῖα ποὺ ἐπισημαίνουν
στῆν εἰσήγηση Ἠλιοῦ, τελικὰ δὲν ρίχνουν τὶς
γέφυρες καὶ δὲν ἀποκλείουν κάτω ἀπὸ ὁρισμέ-

1‘3?ﬁﬁ’éﬁiﬁﬁé’éﬁﬁgﬁéῖςὰάἔέἑἙῖἳὲἷς
πῶς κλεῖσαν μέσα τους, ἀν ὅχι τὸν πυρῆνα μιάξ
«διάσπασης», ὁπωσδήποτε τῆν τάση ποὺ ῶθεῖ
ἀποφασιστικὰ πρὸς ἀναζήτηση νέων σχημάτων, νέων ἐκφράσεων, νέων ἰσορροπιῶν.
Ἤδη ἡ ὲλληνικῆ πολιτικὴ κατάσταση, πρὶν
ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς δικτατορίας, ἰδιαίτερα με
τῆν ἐναρξη τῆς δεκαετίας τοῦ 60, ἀναζητοῦσε
ἕνα νέο πολιτικὸ συμβόλαιο που ν’ ἀνταποκρίνεται στὶς νέες συνθῆκες τῆς ἐλληνικῆς κοινω-

νίας καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀνακατατάξεων. Ἡ
πόλωση ὅμως τοῦ ἐμφυλίου πολέμου στόμωσε
αὐτὲς τὶς διαδικασίες κι ἔκλεισε τοὺς δρόμους
πρὸς τέτοιες ἐξόδους, μ’ ἀποκορύφωμα τὴ δικτατορία. Ἀλλὰ τὸ περίεργο εἶναι ὅτι ὴ ἴδια ἡ
δικτατορία με τὴν ἐπιβολή της ἄνοιξε τὸ θέμα
καὶ λευτέρωσε τοὺς δρόμους πρὸς αὐτῆ τῆν
ἀνασύνθεση κι ἀνασυγκρότηση τῶν ἐλληνικῶν
κομμάτων. Μέ τῆν κατάργηση τῶν κομμάτων
καὶ τῆς νόμιμης πολιτικῆς τους δραστηριότητας, ἔσπασε τὰ πλαίσια ποὺ ἐμπόδιζαν εἴτε τὴν
ἐμφάνιση νέων δυνάμεων, εἴτε τῆ ρήξη τοῦ
κομματικοῦ κέλυφους ἀπὸ ἐσωτερικές τάσεις
καὶ δυνάμεις. Φυσικὰ οἱ δυνάμεις αύτές ἐξαιτίας τῶν δυσκολιῶν κινήσεως στα χρόνια τῆς
ἑπταετίας δὲν μπόρεσαν να ὡριμάσουν καὶ νὰ
μορφοποιηθοῦν. Ἔτσι ἡ ἰδιόμορφη πτώση τῆς
δικτατορίας τὶς βρῆκε ὣς ἕνα βαθμὸ ἀνέτοιμες
ἐνῶ παράλληλα οἱ ἐκλογὲς τὶς ὑποχρέωσαν νὰ
συνταχθοῦν καὶ νὰ κινηθοῦν ὅπως ὅπως, θυμίζοντας βασικὰ παλιὰ σχήματα καὶ πρόσωπα,
χρησιμοποιώντας δηλαδὴ τὶς προσλαμβάνουσες τοῦ κόσμου μὲ τὸ παρελθόν. Τώρα, στῆ

φάση αὐτῆς τῆς οημερινῆς οχετικῆς ἠρεμίας
(ἀπ’ τὴν ἀποψη τῆς μὴ ὕπαρξης ὀξυμένου κομματικοῦ ἀνταγωνισμοῦ), τὸ πρῶτο θέμα στῆν
ἡμερήσια διάταξη εἷναι ἡ συγκρότησή τους. Κι
αὐτὸ ἐπαναλαμβάνω ἰσχύει κατὰ τῆ γνώμη μου
γιὰ ΟΛΑ τὰ κόμματα, ἀκόμα καὶ μετὰ τὴν
πρώτη μορφοποίησή τους εἴτε μέσω συνεδρίων
εἴτε μέσω συνδιασκέψεων. Ἡ πρώτη αὐτὴ
μορφοποίησή εἷναι ἕνας προθάλαμος γιὰ τῆν
ἑπόμενη φάση τῆς ἀνασύνθεσης, πού κατὰ τῆ

γνώμη μου εἶναι πολὺ κοντά.
Θά ’θελα νὰ ἐπισημάνω ἀκόμα ἕνα ἀλλο
στοιχεῖο. Μίλησα προηγουμένως γιὰ τῆν προοπτικὴ καὶ τῆν ἀναγκαιότητα μιάς εὐρύτερης
πολιτικῆς συμμαχίας που σε μιὰ ἑπόμενη φάση
θὰ σκοπεύσει στὸ σοσιαλισμό. Ὑπάρχει κατὰ
τῆ γνώμη μου πρὶν ἀπ’ αὐτὴν μιὰ φάση μιᾶς
ἀκόμα πιὸ πλατιάς συμμαχίας ποὺ ἐπιβάλλεται ἀπ’ τὴν ἰδιόμορφη πολιτικὴ ἀλλαγὴ στῆν
Ἑλλάδα, ἀπ’ τοὺς ἐσωτερικοὺς κινδύνους δικτατορικῆς ὑποτροπῆς, ἀπ’ τοὺς κινδύνους
μιάς σύγκρουσης μὲ τὴν Τουρκία, ἀπ’ τὸ Κυπριακό, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ θ’ ἀποτελεῖ βασικὸ
ἐσωτερικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας, καὶ τέλος
ἀπὸ τὴν κρίση στῆ Μέση Ἀνατολή. Κι ἀπ’ αὐτὴν ἀκόμα τὴν ἀποψη ἡ συγκρότηση τῆς ΕΔΑ
σὲ αὐτόνομσ καὶ πλήρως ἀνεξάρτητο κόμμα θὰ
έχει νὰ προσφέρει θετικὰ στοιχεῖα στὸ έθνος
καὶ τὴ δημοκρατία. Καὶ θά ’ναι μιὰ πολύτιμη
καὶ πρωτότυπη ἐμπειρία.

Ἀνδρέας Λεντάκης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΥΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ «ΠΟΡΤΑΣ»
ΓΙΑ ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ;
Τοῦ Νίκου Γιανναδάκη
Τὸ πρόβλημα τῆς κρίσης καὶ τῶν διεργασιῶν πού συντελοῦνται στὸ χῶρο τῆς
παραδοσιακῆς κομμουνιστικῆς ἀριστερᾶς εἶναι ξανὰ στὸ προσκήνιο τῆς ἑπικαιρότητας. Ἀφορμὴ γι’ αὐτὸ εἶναι οἱ πρόσφατες πρωτοβουλίες καὶ συζητήσεις γύρω ἀπὸ τὸ ζήτημα τῆς αὐτοδύναμης λειτουργίας καὶ «ἀνεξαρτοποίησης» τῆς ΕΔΑ καὶ τῆς προοπτικῆς τῶν δύο Κ.Κ.
’
Οἱ ἀπόψεις ποὺ διατυπώνονται παρακάτω γράφτηκαν μὲ τὴν ἑξῆς ἐπιδίωξη.·
νὰ περιγραφοῦν μὲ δυὸ λόγια τὰ ἀξονικὰ προβλήματα πού, κατὰ τὴ γνώμη
μας, δίνουν κάποια ἑξήγηση γιὰ τὴν ἀόριστη παράταση καὶ τὸ ἀπέραντο
βάθος τῆς κρίσης στὸ χῶρο τῆς κομμουνιστικῆς ἀριστερᾶς καί, ἀκόμα, γιά νὰ
τοποθετηθοῦν οἱ τελευταῑες ἐξελίξεις αὐτοῦ τοῦ χώρου 0’ ἕνα εὐρύτερο καὶ

συστηματικότερο πλαίσιο ἑρμηνείας.
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θρώπου ἀπὸ ἀντικείμενο σὲ κυρίαρχο καὶ δηἩ κρίση στὸ χῶρο τῆς κομμουνιστικῆς ἀριστερᾶς ἐκφράζει μᾶλλον τὸ ἱστορικὸ ἀδιέξοδό μιουργὸ ἐνὸς ἐξελισσόμενου καὶ πάντα ἀνεξάντλητου κοινωνικοῦ, πολιτιστικοῦ καὶ φυτης καὶ δὲν ἀποτελεῖ σημεῖο μιᾶς προσωρινῆς,
σικοῦ περιβάλλοντος. Τὸ στοιχεῖο αὐτὸ προπαροδικῆς της κάμψης. Εἶναι κρίση πολιτική,
κρίση ἰδεολογική, κρίση ὀργανωτικὴ καὶ ὑπο- κύπτει ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τοῦ σοβιετικοῦ σοσιαλισμοῦ, ὁ ὁποῖος, σὲ τελευταία ἀνάλυση, δέν
κινεῖται ἢ συντηρεῖται ἀπὸ τὴν ὑπαρξη τριῶν,
εἷναι τίποτε ἀλλο παρὰ ένα σύστημα ποὺ ὑποἀντίστοιχα, προβλημάτων. Συγκεκριμένα;
Στὸ πολιτικὸ ἐπίπεδα, τὰ δύο Κ.Κ. ἐξακο- καθιστά, μ“ε στόχους δανεισμένους ἀπὸ τὰ κεφαλαιοκρατικὰ πρότυπα ἀνάπτυξης, τὶς οὐσιλουθοῦν πάντα νὰ διαμορφώνουν τὶς πολιτικές τους κατευθύνσεις (κυρίως σε θέματα αστικὲς ἐπιδιώξεις τοῦ σοσιαλιστικοῦ μετασχηματισμοῦ; τὴν καλλιέργεια, μέσα στὶς καστρατηγικῆς), χρησιμοποιώντας μόνο κατ’
ὄνομα μιὰν ἐπιστημονικῆ μέθοδο προσδιορι- τάλληλες συνθῆκες, τῆς ἀτομικῆς καὶ κοινωνικῆς αὐτενέργειας καὶ τῆς δυνατότητας γιὰ αὐσμοῦ καὶ ἀνάλυσης τῶν κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν καὶ πολιτικῶν φαινομένων ποὺ συνθέ- τοολοκλήρωση.
Στό ὀργανωτικό ἐπίπεδα, τὰ δύο Κ.Κ. ἐπιτουν καὶ συναποτελοῦν τὴ νεοελληνικῆ πραγματικότητα. Οἱ πολιτικές τους κατευθύνσεις μένουν δογματικά στῆ συντήρηση δομῶν καὶ
καὶ έπιλογὲς εἶναι, βασικά, ἀποτέλεσμα μιάς τρόπων λειτουργίας ποὺ εἶναι σὲ θέση νὰ ὑπηρετήσουν μιὰ διαδικασία σοσιαλιστικοῦ μεταἀπαγωγικῆς διαδικασίας, δηλ. μιᾶς διαδικασχηματισμοῦ ποὺ πραγματώνεται «ἀπὸ τὰ
σίας οκέψης που ξεκινᾶ ἀπὸ Eva σύνολο ἰδεολογικῶν θέσεων καὶ κριτηρίων που δὲν εἶναι ἐξω», μὲ τὴν εἰσαγωγὴ ἓτοιμης συνείδησης
καρποὶ ἐπαγωγικῆς συλλογιστικῆς, ἀλλὰ μη- στοὺς διάφορους κοινωνικοπολιτικοὺς χώχανιστικὲς μεταφορὲς ξένων συμπερασμάτων,
ρους, καὶ «ἀπὸ τὰ πάνω», μὲ ἐξουσιαστικὰ
ἀπὸ ἐρευνες καὶ ἀνάγκες ἐξωελληνικῶν χώλαμβανόμενες ἀποφάσεις. Σὲ μιὰ περίοδο
ρων. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ πού ὑπάρχει ένα τέτοιο ὅπου εὐρύτερες καὶ ποιοτικὰ νέες δυνάμεις
σύνολο «δεδομένων» καὶ «ἀπαραβίαστων»
τείνουν πρὸς τὴν ἀποδοχὴ ἐνὸς μετριοπαθοῦς
ἰδεολογικῶν θέσεων καὶ κριτηρίων, ἡ ὅλη
ἢ ριζοσπαστικοῦ σοσιαλιστικοῦ μετασχηματιἐρευνητικὴ προσπάθεια μετατρέπεται σὲ μιὰν σμοῦ, τὰ δυὸ Κ.Κ. εἶναι προσκολλημένα σὲ πεἀδιάκοπη ἀναγωγὴ καὶ προσαρμογῆ τῆς πραπαλαιωμένες ἐξουσιαστικές ἀντιλήψεις γιὰ τὴ
γματικότητας 08 A PRIORI ὑπάρχουσες - καὶ
σχέση ήγετικῆς όμάδας καὶ κοινωνικοπολιτιμόνο ἀπὸ τὸ πολιτικὸ συναίσθημα συντηρού- κοῦ χώρου, ἀντιλήψεις 1101‘) μᾶλλον εἶναι ἀρμενες - θεωρητικὲς καὶ πολιτικὲς ἀρχές. Ἔτσι,
ρηκτα συνυφασμένες μὲ τὴν ’ίδια 11‘1 φύση τους,
τὰ Κ.Κ. αὐτοαποκλείουν τῆ δυνατότητα ἐπεμὲ τὸ πρότυπο κατασκευῆς τους; δ στελεχικός
ξεργασίας καὶ τεκμηρίωσης ἐνὸς ἐπιστημονιτους μηχανισμὸς εἰναι κυριολεκτικὰ διαποτικοῦ πολιτικοῦ προγράμματος, πράγμα ποὺ
σμένος ἀπὸ τῆν ἀντίληψη τῆς πρωτοπορίαςσημαίνει ὅτι ἀδυνατοῦν νὰ ὁριοθετήσουν ἀνάὁδηγοῦ, ποὺ αὐτοτοποθετεῖται πάνω ἀπὸ μιά
μεσα στὰ πολιτικοκοινωνικὰ σύνολα πού, στα- πολιτικὴ «βάση» ἀμορφη καὶ εὔπλαστη καὶ
τικὰ ἢ δυναμικά, ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ πού πρέπει, μέσω μιᾶς ἰδιότυπης χειρουργικῆς
ριζοσπαστικὸ-σοσιαλιστικὸ μετασχηματισμὸ
ἐπέμβασης, νὰ καταστεῖ κατάλληλη στὸ ρόλο
τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας καὶ σὲ ἐκεῖνα, πού,
τοῦ ἐργαλείου τῆς, σύμφωνα μ’ ἐνα ἀκαμπτο
στατικὰ ἢ δυναμικά, εἶναι προσδεμένα με τὶς καὶ αὐταρχικὰ καθορισμένο πρότυπο, ἐπαναἀνάγκες διατήρησης τοῦ σημερινοῦ κοινωνι- στατικῆς μεταβολῆς.
Στὸ πλαίσιο (καὶ μὲ βάση) τῶν σκέψεων καὶ
κοῦ, οἰκονομικοῦ καὶ πολιτικοῦ STATUS.
Ἐπιπλέον, στέκονται ἀνήμπορα καὶ ἀμήχανα διαπιστώσεων αὐτῶν θὰ ἐπιχειρήσουμε τώρα
ἀπέναντι στὸ πρόβλημα τῆς διαδικασίας τοῦ τὴ διατύπωση μερικῶν πρώτων κρίσεων γιὰ τὶς
σοσιαλιστικοῦ μετασχηματισμοῦ, μὴ μπορών- πρόσφατες ἐξελίξεις στὸ χῶρο τῆς παραδοσιτας νὰ παρουσιάσουν τίποτε ἀλλο παρὰ μόνο
ακῆς ἀριστερᾶς. Εἰδικότερα, ὅμως, θὰ δοῦμε
μιὰ ἀκαθόριστη πολιτικὴ συνθηματολογία.
τὸ βάρος τῶν τελευταίων πρωτοβουλιῶν γιὰ
ἀνασυγκρότηση καὶ ἀνεξαρτοπσίηση τῆς

XPEIAZONTAI N ΙΞΙΞΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
Στὸ ἰδεολογικὸ ἐπίπεὸο, τὰ δύο Κ.Κ. ἀδυνατοῦν, ἐξαιτίας τῆς προϊστορίας διαμόρφωσής
τους καὶ τῶν δομῶν τους, νὰ ἐπεξεργαστοῦν,
νὰ ἀναπτύξουν, ἀκόμα καὶ νὰ ἀναθεωρήσουν
τὴ μαρξιστικῆ θεωρία κάτω ἀπὸ τὸ φῶς τῶν
ἀκόλουθων, κυρίως, στοιχείων, στοιχείων ποὺ
ἐμπεριέχονται στῆν καὶ χαρακτηρίζουν τῆν
ἐποχή μας. Τὸ ένα, ποὺ συναντιέται ἰδιαίτερα
στὶς προηγμένες δυτικὲς κοινωνίες, εἶναι ἡ
σταθερὰ ἀνοδικῆ συμμετοχῆ καὶ ὁ ὁλοένα
ἀποφασιστικότερος ρόλος τῆς ἐπιστημονικὰ
καταρτισμένης ἐργασίας σε ὅλη τῆν ἐκταση τῆς
κοινωνικῆς παραγωγῆς καὶ διανομῆς. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ μεταφράζεται, ἀπὸ τῆν ἄλλη σκοπιά, σ’ ένα συνεχῆ ὑπσβιβασμὸ τῆς σημασίας
τῆς χειρωνακτικῆς ἐργασίας καὶ στῆν ποιοτικῆ
ἀλλαγὴ τῆς σχέσης τοῦ ὑποκειμένου τῆς ἐργασίας μὲ τὸ μηχανισμὸ τῆς οἰκονομίας, γενικά,
καὶ μὲ τὸ ἐργασιακὸ προϊόν, εἰδικότερα. Τὸ
φαινόμενο τῆς βαθμιαίας μεταβολῆς τοῦ χαρακτῆρα τῆς ἐργασίας καὶ τῆς σταδιακῆς δημιουργίας ἀντιθέσεων νέου τύπου στὸ ,πλαίσιο
τοῦ παραδοσιακοῦ κεφαλαισκρατικοῦ συστήματος ἐπιβάλλει τουλάχιστον μιὰν ἀνακατασκευὴ τῆς θεωρίας τῶν πσλιτικοκοινωνικῶν
δυνάμεων ποὺ τείνουν στῆν πραγμάτωση τοῦ
σοσιαλιστικοῦ μετασχηματισμοῦ καὶ πρέπει νὰ
ὁδηγήσσυν σὲ νέες ἀντιλήψεις γιὰ τῆ διαδικασία καί τὸν πολιτικὸ φορέα τοῦ μετασχηματισμου αὐτοῦ.

Ἕνα ἀλλο σημεῖο εἶναι ἡ ἀποτυχία τῆς κωδικοποιημένης καὶ αὐταρχικὰ προσανατολισμένης κομμουνιστικῆς Θεωρίας νὰ λύσει πρακτικὰ τὸ ,πρόβλημα τῆς μετατροπῆς τοῦ ἀν-

ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΪΗΡΑ
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ κιόλας εἴμαστε ὑποχρεωμένοι
νὰ διαπιστώσουμε πὼς ἡ ὅλη προσπάθεια ἐπαναλειτουργίας τῆς ΕΔΑ δέν ἔρχεται σὰν έκφραση τοῦ ξεπεράσματος, τῆς ἐπίλυσης τῆς
παραπάνω ἀναφερόμενης σειρᾶς πολιτικῶν,
ἰδεολογικῶν καὶ ὁργανωτικῶν προβλημάτων.
Μᾶλλον συνιστᾶ μιὰ πολιτικὴ κίνηση ἐποχικοῦ
χαρακτῆρα, ποὺ ἐπιδιώκει νὰ καλύψει «ἐκ τῶν
ἐνόντων» ὅ,τι ἀδυνατοῦν νὰ καλύψουν τὰ δύο
Κ.Κ. Σὲ ἕνα χῶρο διχασμένο ἀπὸ τῆν ὐπαρξη
καὶ δραστηριότητα τῶν δύο Κ.Κ., ἡ προσπάθεια γιὰ αὐτόνομη λειτουργία τῆς ΕΔΑ ἀποτελεῖ μιὰ τριχοτομικῆ κίνηση. Εἶναι μιὰ κίνηση
ποὺ ἀπορρέει περισσότερο ἀπὸ μιὰ ἀκαθόριστη διαίσθηση τοῦ ὑπάρχοντος ἀδιεξόδου,
παρὰ ἀπὸ τὴ συνείδηση ὅτι συνιστᾶ ἐπιστημονικὰ ἐπεξεργασμένη λύση. ”Ομως, στῆ λύση
αὐτῆ ἐμπεριέχεται σὰν δυνατότητα καὶ κάτι τὸ
θετικό; ἡ δημιουργία ἐνὸς πλαισίου γιὰ οὐσιαστικότερο διάλογο καὶ πιὸ ἀδέσμευτη - σὲ
σχέση μὲ τὰ πλαίσια τῶν δύο Κ.Κ. - πολιτικὴ
καὶ θεωρητικὴ ἀναζήτηση. Ἑνὸς πλαισίου,
μέσα στὸ ὁποῖο θὰ «διαλεχθεῖ» ένα σύνολο μελῶν τῆς παραδοσιακῆς ἀριστερᾶς πού, ἀπὸ
πολλοὺς δρόμους, ἀπομακρύνονται ἢ πλησιάζουν τὰ δυὸ κομμουνιστικὰ σχήματα. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ δομῆ καὶ τὸ πλαίσιο λειτουργίας
τῶν σχημάτων αὐτῶν δὲν ἐπιτρέπει τὴ σωστῆ
καὶ ἀποτελεσματικῆ προσέγγιση στὰ παραπάνω ἀναφερόμενα ἀξονικὰ προβλήματα,
ἀφήνει νὰ διαγραφεῖ ἡ ἐλπίδα ὅτι, στὸ πλαίσιο
ἑνὸς μῆ κομμουνιστικοῦ κόμματος, εἶναι δυ-

νατὸ νὰ γίνει κάτι τέτοιο.
‘O τρόπος, ὅμως, ποὺ ἐγινε ἡ «ἐπανασύσταση» τῆς ΕΔΑ, λίγο μετὰ τὴν κατάρρευση
τοῦ δικτατορικοῦ καθεστῶτος, μᾶς γεννά καὶ
τὶς πρῶτες ἐπιφυλάξεις γιά τοὺς λόγους διατήρησής της. Κατ’ ἀρχὴν ἡ ΕΔΑ ξαναπροβλήΘηκε στὸ πολιτικὸ προσκήνιο ὅχι τόσο γιὰ νὰ
συντελέσει στῆ λύση τοῦ προβλήματος τοῦ ἐνιαίου καὶ νέου φορέα, ἀλλὰ γιὰ νὰ διευκολύνει, σὰν τίτλος, τῆν ἀπόκτησή ἐνὸς εἰσιτηρίου
7101‘) θὰ ἐξασφάλιζε τῆ συμμετοχῆ στῆν πρώτη
μεταδικτατορικὴ κεβέρνηση. Συμμετοχὴ όχι
τῆς ἀριστερᾶς σὰν συνόλου, ἀλλὰ τοῦ ἐμφανιζομένου σὰν «ἀνανεωτικοῦ» τμήματός της.
Δὲν εἶναι, ἄλλωστε, τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι τὴν
ἱδρυτικῆ διακήρυξη ὑπέγραψαν στελέχη τοῦ
ΚΚΕ (ἐσ.), ποὺ βέβαια ἡ ὑπογραφὴ αὐτῆ δὲν
τὰ ἐμπόδισε νὰ παραμείνουν καὶ μέλη τοῦ
κόμματος αὐτοῦ.
Ὁ πρῶτος λόγος ποὺ ὁδηγεῖ στῆ διατήρηση,
ἢ μᾶλλον τῆ συντήρηση, τῆς ΕΔΑ, εἶναι ἡ ἀνεπάρκεια τῶν δύο Κ.Κ. νὸι «μαζέψουν» στοὺς
κόλπους τους ὅλα τὰ μέλη τῆς παραδοσιακῆς
ἀριστερᾶς. Ἡ ΕΔΑ, ἀπὸ τὴν ἀποψη αὐτῆ,
παίζει τὸ ρόλο τῆς τρίτης ἀνοιχτῆς «πόρτας»,
ποὺ μπορεῖ πιὸ ἄνετα νά συγκεντρώσει διαφωνοῦντες, ἐπιφυλακτικοὺς ἐπαρχιῶτες κ.τ.λ.
Δεύτερος λόγος γιὰ τῆ συντήρηση τῆς ΕΔΑ
εἰναι ἡ ἀναποφασιστικότητα τοῦ ἰδιου τοῦ
ΚΚΕ (ἐσ.) νὰ λύσει ὁριστικὰ τὸ πρόβλημα τοῦ
πολιτικοῦ φορέα τῶν δυνάμεων ποὺ ἐκφράζει.
‘H ὁμάδα ἐκείνη ποὺ προδικτατορικὰ έβλεπε
τῆν ΕΔΑ σὰν κόμμα μετεξελίξιμο 0‘8 μαρξιστικό, βλέπει σήμερα τὸ ἴδιο σχῆμα σὰν έτοιμη
ἐφεδρικῆ λύση, στῆν περίπτωση ποὺ ἀποτυγχάνει τὸ ΚΚΕ(ἐσ.) νὰ κερδίσει τὸ παιχνίδι
ἐπικράτησης ποὺ διεξάγεται ἀνάμεσα σ’ αὐτὸ
καὶ στὸ ὀρθόδοξο KKE.

ΛΥΣΗ Ι“ΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΙΞΣ ΑΝΑΓΚΙΞΣ
Ἱ-Ι ΕΔΑ δὲν ἐμφανίζεται σήμερα σὰν μιὰ
τρίτη λύση, ἀλλὰ σὰν λύση ποὺ τείνει νὰ καλύψει προσωρινές ἀνάγκες. Στὸ ἐπίπεδο τοῦ
πολιτικοῦ προσανατολισμοῦ, ἀκόμα καὶ στὰ
ζητήματα τῆς πολιτικῆς τακτικῆς, ἡ ΕΔΑ ταυτίζεται με τὸ ΚΚΕ(ἐσ.). Στὸ ἐπίπεδο τῶν
ἀπαντήσεων σὲ κρίσιμα ἰδεολογικὰ προβλήματα, ἡ ΕΔΑ δὲν φαίνεται νά προσκομίζει τίποτε τὸ καινούργιο. Μὲ βάση τὶς δυὸ αὐτὲς
διαπιστώσεις, προβάλλει μιὰ τρίτη διαπίστωση καί, ταυτοχρονα, ἀκολουθεῖ ἕνα ἐρώτημα; Ἡ ΕΔΑ ἀπευθύνεται σήμερα καὶ δυνητικὰ στῆν πολιτικὴ βάση γιὰ τὴν ὁποία ἐνδιαφέρεται καὶ τὸ ΚΚΕ (ἐσ.) Ἀπὸ πολιτικὴ καὶ
ἰδεολογικὴ ἀποψη δὲν προσκομίζει μιὰ νέα
προγραμματικῆ κατεύθυνση - κατεύθυνση πού
νά ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τῆς παραδοσιακῆς βάσης τῆς ἀριστερᾶς καὶ νὰ δίνει μιὰ πολιτικὴ

ἓῖἓνῖἔὰμῗὲνὲῖὲζέἑᾞύίῗιαἔιῗὲζῒῖὲέῖαῖῗέιῐ
διαδικασία γιὸι τὸ σοσιαλιστικὸ μετασχηματισμὸ τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας. Καὶ τὸ ἐρώτημά
μας elva1: Ποιὰ εἶναιτὰ περιθώρια αὐτοδύναμης ὑπαρξης τῆς ΕΔΑ, ὅταν στὸ πολιτικὸ καὶ
ἰδεολογικὸ ἐπίπεδα δὲν ἐμφανίζει οὐσιαστικὰ
τίποτε τὸ διαφορετικό, καὶ ὅταν φαίνεται
προσανατολισμένη νὰ παίξει ένα ρόλο μόνο
στὸ πλαίσιο τοῦ παραδοσιακοῦ χώρου τῆς
ἀριστερᾶς;
Τὸ ἐρώτημά μας αὐτὸ μάς κάνει νὰ έχουμε
πρόσθετες ἐπιφυλάξεις γιὰ τὰ κίνητρα ἐπαναδημιουργίας τῆς ΕΔΑ. "O10v μιὰ πολιτικὴ
προσπάθεια δὲν ξεκινᾶ ἀπὸ τὴ διαπίστωση τῆς
ἀποτυχίας μιάς ἀλλης (ἐννοῶ, ἐκείνης τοῦ
ΚΚΕ ἐσ.), τότε θὰ πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν
ἀλλα κίνητρα. Τὸ γεγονὸς - πρωτοφανές, ἀλήθειαέ - μιᾶς πολιτικῆς προσπάθειας 7101‘) ὀὲν
ἐνδιαφέρεται, ἀπὸ τὴν ἀφετηρία κιόλας, νὰ
ἐχει πολιτικὴ ὀργάνωση νεολαίας, ἤ, τουλάχιστσν, ἀποκλειστικὸ δική της ἐφημερίδα, σημαίνει μᾱλλον ὅτι ἡ φιλοδοξία τῶν ἐπικεφαλῆς
της εἶναι πολὺ περιορωμένηε
Νίκος Γιανναδάκης
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Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Oi δηματικές καὶ κοινάτικὲς ἐκλογές ἐγιναιζζ Kai oi πραοδευτικὲς δυνάμεις βρέθηκαν Kai πάλι, λίγα I’7‘ noA0,_a7TpoeroipaOTéci Παρ’ ὅλα που πρόκειται για θέμα
μεγάλο Kai δεμένο με”τὸ πρόβλημα τῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ περιεχομένου της.
τΌμως, δηματικές καὶ καινατικὲς ἐκλογές θα ξαναγίναυν ὲέστω μετα τέσσερα
, χρόνια. Kai πρέπει τότε τὸ θέμα να τὸ ξέραυνὉῘ προοδευτικὲς δυνάμεις καλό’τερα, να τὸ ἐχαυν μελετήσει βαθύτερα. Σὸιν μια αυμβαλῆ σὲ κάτι τέτοια, τὸ «ANTI»
δημασιεύει σήμερα-δυο άρθρα εἰδικων-’ταῦ Παν. B. Καζάκαυκαῖ τοῦ I7; Λ. Παπα-

γαρυφάλλου- που θίγουν τὸ θέμα άπὸ κάποιες ὄψεις του. Kai πού, μαῷμὲ τὸ
άρθρο τοῦ Δ. Μέξη (Ἡ Αῦταδιοίκηση στῆν Ἐλεύθερη (Ελλάδα τῆς Κατοχῆς) που
δημοσιεύσαμε στὸ προηγούμενα τεῦχος μας, θα άπατελέσαυν, ἐλπίζουμε, τῆν
άπαρχῆ μιας βαθύτερης διερεύνησης τοῦ προβλήματος.

ΓΙΑ N’ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ O ΘΕΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Τοῦ Παν. Β. Καζάκου

ΓΙ.

Β.

ΚΑΖΑΚΟΣ.“

Γεννηθηκε Τὸ 7947

στῆν Ἀθήνα. Σπούδασε πολιτικές έπιστῆμες στῆν Πάντειο (7963) Kai
οἰκονομικές ἐπιστῆμες στὸ Κίελο (διδακτορικῆ διατριβῆ τὸ 7977). Τό 797774 ἐργάστηκε σὰν ἐπιμελητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Φραγκφούρτης. Σήμερα διδάσκει οἰκονομία στὸ KATE.

Ι. Ἀπὸ τὴν ἀτελείωτη σειρὰ θεμάτων 1101‘)
ἐκκρεμοῦν στὸ χῶρο τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, θα μᾶς ἀπασχολήσουν σήμερα δύος ‘H αὐτονομία καὶ ἡ πολιτικοποίηση. Στὸ θέμα τῆς
αὐτονομίας ἡ κοινοβουλευτικῆ πλειοψηφία
τῆς «Νέας Δημοκρατίας» δὲν ἀλλαξε στάση
καὶ προσπαθεῖ v61 διατηρήσει τὸ θεσμὸ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης αἰχμάλωτα τοῦ κρατικοῦ
μηχανισμοῦ. Ἡ παρ. 5 τοῦ ἀρθρου 102 τοῦ
κυβερνητικοῦ σχεδίου Συντάγματος δέν περιοριζει τὴν κρατικῆ «ἐποπτεία» τῶν ὀργανι-

σμῶν τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης στὸν ἐλεγχο
τῆς νομιμότητος τῶν ἀποφάσεων τους, ἀλλά
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ἀφήνει τὸ πεδία ἀνοικτὸ γιὰ κάθε εἴδους
ἐλεγχο «σκοπιμότητος». Ἡ τοποθέτηση τῆς
συντηρητικῆς πλειοψηφίας δὲν εἰναι τυχαία,
68v ἐξηγεῖται μὲ τὸ συνήθως προβαλλόμενα
ἐπιχείρημα, ὅτι f] κρατικῆ διοίκηση ὀφείλει νὰ
διασφαλίζει τῆ σωστή, σύμφωνα μὲ τὸ γενικὸ
συμφέρον, ἀξιοποίηση τῶν τοπικῶν πόρων,
οὔτε δείχνει τὴν ἀδυναμία τῆς πλειοψηφίας νὰ
κατανοήσει τὶς δυνατότητες που προσφέρει «ἡ
μετακύλησις ποσσστοῦ εὐθύνης εἰς τοὺς ῶμους
τῶν δημοτῶν-πολιτῶν». Ἀπὸ τὴν άλλη πλευρὰ
δέν εἶναι ἀπλὰ καὶ μόνο ἠθικὰ ἀπαράδεκτο,
ὅπως 11‘8 κάποια δόση πολιτικῆς ἀφελείας τονίζεται κάποτε, οἱ ἐκλεγμένοι δημοτικοὶ ἀρχοντες νά παρακαλοῦν τὴ διοίκηση γιὰ κάποια
ἀρμοδιότητα. Ὁ κρατικὸς ἔλεγχος τῶν Δήμων
καὶ Κοινοτήτων ἀποτελεῖ ἕνα κλασικὸ μέσο
γιὰ τὴ ὁιατήρηση τοῦ δικτύου ἐξαρτήσεων,
1101‘) ἔχει δπλωθεῖ παντοῦ καὶ συντελεῖ στὴν
ἐκλογικὴ ἐπιβίωση τῆς δεξιᾶς. Αὐτὸ ῆταν φανερὸ κατὰ τὴν προδικτατορικῆ περίοδο πολιτικῆς ἐπικρατήσεως τῆς δεξιᾶς (1952-1963).
Ἡ οἰκονομικὴ καταπίεση ἐπληττε τότε ὅχι
μόνο τὸ ἀτομο, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια τῆν κοινότητα μέσω τοῦ μηχανισμοῦ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης - σημειώνει ὁ K. Τσουκαλάς, γιὰ νὰ
προσθέσεις «Ἡ τήρηση τοῦ νόμου ἢ ὴ τοπικῆ
ἐκπαίδευση δέν ὑπάγονταν στῆ δικαιοδοσία
τοῦ κοινοτικοῦ συμβουλίου. Ἀκόμη καὶ θέ’ ματα, ποῦ ὑποτίθεται ὅτι ὑπάγονται στῆ δικαιοδοσία τους, ὅπως λ.χ. ὁ κοινοτικὸς προῦπολογισμὸς ἢ ἡ εἴσπραξη τῶν ἐσόδων, πρέπει
νὰ ἐγκρίνονται ἀπὸ τὸν Νομάρχη τὸν ὁποῖο
διορίζει 6 Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν... Ἡ ἐγκριση δινόταν μέ βάση καθαρὰ πολιτικὰ κριτήρια; Τὸ τάδε πράγμα καὶ τὸ δεῖνα, εἷναι
ἀδύνατα νὰ γίνουν, διότι τὸ χωριὸ δὲν ψήφισε
τὴν κυβέρνηση . . .» (“H Ἑλληνικὴ Τραγωδία,
Ἀθῆναι 1974). Σήμερα, ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματα πού προβάλλονται συχνὰ ὑπὲρ συντηρήτικῶν συνασπισμῶν εἷναι, ’ὅτι μποροῠν νὰ
ἐξασφαλίσουτ μία εὐνοϊκῆ μεταχείριση τοῦ

Δήμου ἢ τῆς Κοινότητος ἀπὸ τὶς νομαρχιακές
καὶ λσιπές ἀρμόδιες ἀρχές, πού, διαφορετικά,
σὲ περίπτωση δηλαδὴ προοδευτικῶν-δημοκρατικῶν συμβουλίων, ἐμποδίζουν ἣ καθυστεροῦν τὴν ἐπίλυση τοπικῶν προβλημάτων.
Μέ τῆ σειρά της, ἡ εὐνοϊκῆ μεταχείριση συντηρητικῶν συμβουλίων ἀξιοποιεῖται πολιτικὰ
στὶς γενικές ἐκλογές. Ὁ κύκλος κλείνει. Θὰ
ῆταν πολὺ χρήσιμο, νά ἀναλυθοῦν οἱ σχέσεις
μεταξὺ τοπικῶν κομματαρχῶν, βουλευτῶν,
ὑπουργῶν, νομαρχῶν καὶ κοινοτικῶν συμβούλων τῆς δεξιᾶς 0‘8 μία περιοχή, ὅπως π.χ. τὴν
Κορινθία. . .
2. Διαφορετικὴ εἶναι ἡ θέση τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης. «Ὁ ἐλεγχος σκοπιμότητος», γράφει ῆ ὁμάδα ἐπιστημόνων τοῦ ΠΑΣΟΚ, «ἐξαφανίζει οὐοιαστικὰ κάθε πρωτοβουλία τῶν δημοτικῶν καὶ κοινοτικῶν συμβουλίων καὶ μὲ διαφόρους νόμους τὰ πρὶν ἀπὸ
τῆ δικτατορία χρόνια εἶχε ἐπεκταθεῖ στὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν ἀρμοδιοτήτων τους. "Av 6
συνταγματικὸς νομοθέτης θέλει ν’ ἀναπτυχθεῖ
πραγματικὰ 1‘] αὐτοδιοίκηση, θὰ πρέπει νὰ
περιορισθεῖ 0‘8 ἐνα ἐκ τῶν ὑστέρων ἐλεγχο ἀπὸ
τὴν ἐποπτεύουσα Κρατικῆ Ἀρχὴ τοῦ συμφώνου ἐνεργείας τοῦ δημοτικοῦ ἢ κοινοτικοῦ
συμβουλίου μὲ 16 v0110 καὶ νὰ διατηρήσει ἐτσι
τὸ δικαίωμα γιὰ τῆν ἀκύρωση μόνο τῶν παρανόμων πράξεών τους» (Σύνταγμα γιὰ μία Ἑλλάδα δημοκρατική, Ἀθήνα 1975). Τὸ ἵδιο
διακηρύσσεται σὲ ἀνακοίνωση τῆς K.E. τοῦ
ΚΚΕ Ἐσωτερικοῦ («Αὐγη», 9.2.75) καὶ στὶς
«προτάσεις γιὰ ένα δημοκρατικὸ Σύνταγμα»
(Ἀθήνα, 1975) τῆς ὁμάδος γύρω ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Φ. Βεγλερή.
Θεωροῦμε σὰν δεδομένα -μὲ τὶς ἐπιφυλάξεις ποὺ θ’ ἀναφέρουμε πιὸ κάτω- ὅτι ἡ αὐτονόμηση τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων ἀπέναντι
τοῦ Κράτους εἶναι ἀναγκαία, γιατὶ θὰ ἐπιτρέψει (α) τῆν τυπική, κατ’ ἀρχήν, ἀπαλλαγή τους
ἀπὸ τὸ κατεστημένο πλέγμα ἐξαρτήσεων, πού
εὐνοεῖ τὴ δεξιά, (β) νὰ ἐνισχυθεῖ 1’] θέση τῆς

κοινωνίας ἀπέναντι τοῦ κράτους, ἐνδεχομένως, (γ) νὰ συνειδητοποιηθεῖ ὅτι ὁρισμένα βασικὰ προβλήματα ποὺ παρουσιάζονται στῆν
ἐξέλιξη τῶν πόλεων καὶ κοινοτήτων δἐν ἐχουν
τῆν πηγή τους στῆν κρατικῆ αὐθαιρεσία, ἀλλὰ
κατὰ κύριο λόγο στῆ δομῆ τοῦ κοινωνικοοικονομικοῦ μας συστήματος καὶ (δ) τῆν ένιαία ἀντιμετώπιση τῶν τοπικῶν προβλημάτων, τῶν
ὁποίων ἡ φύση ἐρχεται σ’ ἀντίθεση μὲ τὸν
τρόπο λειτουργίας τῆς κρατικῆς μηχανῆς. Δύο
εἰναι πραγματικα τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς τελευταίας Μία ἀντιλειτουργικῆ ἱεραρχία καὶ ἡ
κατάτμησή της σὲ στεγανά ὑπουργεῖα, πού
συνεπάγεται ὅτι ὁ κάθε ἁρμόδιος εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὸν δικό του τομέα. Τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτὰ έχουν νόημα ἴσως, ὅταν τὰ προβλήματα τῆς κοινωνίας εἶναι ἁπλὰ καὶ μποροῦν νὰ κομματιασθοῦν καὶ λυθοῦν μεμονωμένα. Σήμερα αὐτὸ ἀκριβῶς δέν συμβαίνει ἰδιαίτερα στὸ χῶρο τῶν πόλεων καὶ κοινοτήτων. Ἐδῶ, οἱ συνέπειες τοῦ κατακερματισμοῦ
τῆς πραγματικότητος στὴ διοικητικὴ κατανομὴ
ἐργασίας εἶναι ἀπέραντες; Μία ὑπηρεσία σχεδιάζει ένα νέο ἐθνικὸ ἦ περιφερειακὸ δρόμο, ἡ
άλλη ἐπιτρέπει στῆν ἴδια περιοχὴ τὴν ἀνάπτυξη ἐνὸς συνοικισμοῦ, ἡ τρίτη προγραμματίζει τὴν ἐγκατάσταση βιαμηχανιῶν ποὺ ἐπιβαρύνουν τὸ περιβάλλον, ἡ τετάρτη ἀσχολεῖται μέ τῆν κατασκευὴ σχολείων . . . ἀλλοῦ κ.λπ.
"Ooo μεγαλύτερη βαρύτητα ἀποκτά σήμερα ἡ
διαμόρφωση τοῦ χώρου σὰν ἑνότητος, τόσο
μεγαλύτερη ὴ ἀνάγκη ἐνίσχυσης καὶ αὐτονόμησης τῶν φορέων ποῦ ἀπὸ τῆ φύση τους
προσφέρονται γι’ αὐτῆ καὶ θὰ μποροῦσαν νὰ
τὴν προωθήσουν κάτω ἀπὸ ὁρισμένες οἰκονομικές καὶ κοινωνικές προῦποθέσειςῑ τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων.

Ἡ αὐτονομία δὲν ἀρκεῖ. . .
3. Ἀλλά; Μὲ τὴν αὐτονόμηση καὶ οἰκονοκ
μικῆ ἐνίσχυση τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων δέν
ἀνατρέπονται τάσεις καὶ ἀντινομίες, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ δομῆ τοῦ κοινωνικοῦ μας συστήματος. Σὲ ἀλλες χῶρες, ὅπου ῆ αὐτονομία
καὶ σχετικὴ οἰκονομικὴ αὐτοτέλειά τους ἐχουν
ἀπὸ καιρὸ ἐξασφαλισθεῖ, τὰ βασικὰ προβλήματα εἷναι σχεδὸν τὸ ἰδιο ἐπιτακτικά. ’Ἀς πάρουμε γιὰ παράδειγμα τῆν πόλη τοῦ Μονάχου.
Στῆν ἀφετηρία, ἡ παλαιὰ πόλη δέν ἀνταπεκρίνετο στὶς γρήγορα πολλαπλασιαζόμενες ἀπαιη
τήσεις κυκλοφορίας αὐτοκινήτων, ἦταν ὅμως
τὸ καμάρι τῶν κατοίκων. ”Επρεπε νὰ βρεθοῦν
λύσεις; Σὰν πρώτη προσφέρθηκε ἡ κατασκευὴ
δαπανηρῶν περιφερειακῶν δρόμων. Γκρεμίσθηκαν σπίτια ποὺ γιὰ λόγους αἰσθητικῆς θὰ
έπρεπε νά εἶχαν διατηρηθεῖ. Μὲ τὸν παραμερισμὸ τῶν κυριωτέρων στενοτήτων μποροῦσε

κανεὶς νὰ ἐλθει ἀνετώτερα καὶ γρηγορώτερα
στῆν πόλη μὲ τὸ αὐτοκίνητο παρὰ μὲ τὸ τρὰμ ἢ
τὸ λεωφορεῖο. Περισσότεροι ἂνθρωποι ἀρχισαν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ αὐτοκίνητο γιὰ νὰ
φθάσουν στὸ κέντρα. ”Ολοι ὅμως ἐχρειάζοντο

ᾗὲἓὲῗὲςῖζὲλᾮ ξῖἑῗᾝεὲᾙίσῗᾶἳ,ιῗιῖεῗιζὲἒιῖβὲἱῗ

ἓ-

σκαν μία πρώτη λύση. Mi: τὴν πάροδὸ τοῦ χρώ-νου ὴ κατάσταση ἐγινε πάλι ἀνυπόφορη. Ἡ
κατασκευὴ νέων δρόμων έγινε ἀναγκαία, ἡ
ἐπιτάχυνση τῆς ροῆς τῶν αὐτοκινήτων μ’ ἕνα
σύστημα δρόμων χωρὶς διασταυρώσεις ἐπίσης.
Οἱ δχθες τοῦ Ἰσὰρ θυσιάσθηκαν γιὰ τὸν
σκοπὸ αὐτὸ - μεταξὺ ἀλλων. Ὄσο πιὸ γενναιόδωρες ἦταν ὅμως οἱ λύσεις, τόσο περισσότερα
αὐτοκίνητα κυκλοφοροῦσαν καὶ στάθμευαν
στῆν πόλη. Τὰ μεγάλα ἐμπορικὰ καταστήματα,
μὲ τή σειρά τους, ἀνακάλυψαν γρήγορα τῆ σημασία τῶν χώρων σταθμεύσεως. ”Αρχισαν λοιπὸν νὰ κατασκευάζουν ὑπόγεια γκαρὰζ γιὰ νὰ
ὃιευκολύνουν τοὺς πελάτες. Ὄσο περισσότεροι χῶροι ἦταν διαθέσιμοι, τόσο περισσότερα
αὐτοκίνητα κατέβαιναν στῆν πόλη, νέοι χῶροι
,ἔπρεπε ν’ ἀνευρεθοῦν, νέοι δρόμοι νὰ κατα-

, σκευασθοῦν κ.λπ. Ἦλθε ἡ ὥρα ποὺ παρὰ τὶς
““ γιγάντιες ἐπενδύοεις, τῆ θυσία ἐνὸς τουλάχι-

στον τμήματος τῆς πόλης στὶς κυκλοφοριακὲς
ἀνάγκες, ἡ κυκλοφορία ἀρχισε νὰ χωλαίνει.
Φυσικὰ ό θόρυβος, τὰ καυσαέρια, ὁ ἐκνευρισμός, ὁ φόβος, μεγάλωναν ἀνάλογα. Στὰ 80%
τῶν δρόμων ό θόρυβος ξεπερνά τὰ ,60 Ντεσιμπὲλ-τὸ ὅρια ποὺ ἡ ἰατρικὴ θεωρεῖ ἀβλαβὲς γιὰ
τὸν ἀνθρωπο. Οἱ συνθῆκες κατοικίας χειροτέρευαν μὲ τῆν ἴδια ταχύτητα, με τῆν ὁποία ὁ
χῶρος προσαρμοζόταν στὶς ἀνάγκες τοῦ αὐτοκινήτου, καὶ οἱ κάτοικοι ἀρχισαν νὰ στεροῦνται τοῦ φυσικοῦ τους περιβάλλοντος. Συνοικιακές ἐνότητες μὲ ἐντονη ἐπικοινωνία κατακερματίσθηκαν.
Ἡ κατασκευὴ δρόμων ἦταν τὸ μοναδικὸ
σχεδὸν περιεχόμενα τῆς συγκοινωνιακῆς πολιτικῆς τῆς πόλης τοῦ Μονάχου. Σ’ αὐτὸ συνέβαλαν, βέβαια, μαζὶ μὲ τὸν παραλογισμὸ τῆς
αὐτοκινητιστικῆς ἰδεολογίας, καὶ τὰ πολὺ καθαρὰ συμφέροντα ποὺ τῆ στηρίζουνῑ Τὸ «συνδικάτο τῶν δρόμων» -ἐνας συνασπισμὸς ἀπὸ
βιομηχανίες αὐτοκινήτων, ἐταιρίες πετρελαίου, ἐπιχειρήσεις κατασκευῆς δρόμων (ποὺ
ἅπαξ καὶ δημιουργηθοῦν πρέπει ν’ ἀπασχοληθοῦν) καὶ συνδέσμους ἰδιοκτητῶν αὐτοκινήτων καὶ πολιτικοὺς ἐκπροσώπους στὸ Δημαρχεῖο καὶ τὴν τοπικῆ Βουλῆ. Ἡ συνέπεια ήταν
ἕνα στερεότυπο ἀντανακλαστικόῑ Σὲ περισσότερα αῦτοκίνητα ν’ ἀντιδροῦν με περισσότεΙρους δρόμους κ.λπ.
Ἡ πιὸ πάνω περιγραφὴ δέν εἰναι βέβαια
ὁλοκληρωμένη. Ὁ κύκλος τῶν συνεπειῶν εἶναι
πολὺ μεγαλύτερος. Ἡ χειροτέρευση τῶν συνθηκῶν ζωῆς στῆν πόλη ὸδήγησε νωρὶς στὸ
άπλωμα μονότονων, λειτουργικὰ ἀνεπαρκῶν
προαστίων, ποὺ μὲ τὸν τρόπο κατασκευῆς τους
ἐπιβαρύνουν οἰκονομικὰ τὸ σύνολο, γιατὶ
ἀπαιτοῦν μεγάλες δαπάνες γιὰ έργα ὑποδομῆς.
9i δημόσιες συγκοινωνίες παραμελήθηκαν καὶ
ήταν ἀδύνατα νὰ βρεθοῦν τὰ οἰκονομικὰ μέσα
γιὰ τὴν τεχνολογικὴ ἐξέλιξη στὸν τομέα αὐτό,
Φυσικὰ ἀρχισαν νὰ παρουσιάζουν σοβαρὰ
μειονεκτήματα σέ σχέση μὲ τὸ ἰδιωτικὸ αὐτοκίνητο. Ἔπειτα ἡ κίνηση τῶν λεωφορείων-ἐμποδίζεται στοὺς γεμάτους δρόμους. "Av εἰναι
νὰ καθυστερεῖ κανείς, τότε καλύτερα καθισμένος στὸ Ι.Χ. παρὰ ὄρθιος στὸ λεωφορεῖο.
“H αὐτονομία τοῦ Δήμου δὲν ἐμπόδισε μία

ἐξέλιξη, πού θα ἐρχόταν ἀκόμη καὶ ἂν εἶχε
περιορισμένες ἁρμοδιότητες. Ἡ δομῆ τῆς καινωνίας καὶ ἡ κυρίαρχη ἰδεολογία ἐπέβαλαν τελικὰ τὴ δική τους λογική.
Αὐτὸ φυσικὰ δέν σημαίνει ὅτι ἡ αὐτονομία
τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων δέν πρέπει νά ἐπιδιώκεται, Τουλάχιστον ἀποτρέπει τῆ θεσμοποίηση μιᾶς σειρὰς καταπιεστικῶν μέτρων,
ποὺ ἀποδυναμώνουν τῆ δημοκρατικὴ διάρθρωση τῆς κοινωνίας καὶ δὲν ἀφῆνουν νὰ φανοῦν οἰ πραγματικες κινητήριες δυνάμεις τῆς
ἐξέλιξης τοῦ συστήματος. Σημαίνει μόνο ὅτι ἡ
ἀνατροπὴ τῶν τάσεων ποὺ ἐχουν διαμορφωθεῖ, καὶὴ λύση τῶν τοπικῶν προβλημάτων θὰ
ἐξαρτηθεῖ κατὰ κύριο λόγο ἀπὸ τὶς γενικότερες κοινωνικοπολιτικὲς διεργασίες. Ἀπὸ τὴ
σκοπιὰ αὐτὴ μποροῠμε τώρα νὰ ἐξετάσουμε τὴ
θέση ὅτι ἡ T. A. δὲν πρέπει νὰ πολιτικοποιεῖται.
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Ο KYPIAKOY ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Στραβὸι KI’ ανάποδα
Ο ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ
Τὸ προνόμιο τῆς απελπισίας

ο XPHZTOY rIANNA'PA
Πείνα καὶ δίψα
Ο MAPBIN ΦΑΡΜΠΕΡ

Φαινομενολογῐα
Ο ΤΖΩΝ ANTON
Φιλοσοφία καὶ πολιτισμὸς
Ο ΤΖ. CDHANT
‘O Πλάτων καὶ ὴ ἐποχή του
δ ΤΖΩΝ ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ
Τι’μιοι μὲ τὸ Θεὸ

‘

O ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ ΜΠΑΓΡΙΑΝΑ
Ποιήματα
0 (DEAEPIKO ΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑ
Μαριάνα Πινέδα
Ο ΛΩΡΕΝΣ ΝΤΑΡΡΙΞΛ
Ἀλεξανδρινὸ κουαρτέτο
Ο ΛΩΡΕΝΣ ΝΤΑΡΡΕΛ
Πικρολέμονα-Κυττριακὸ χρονικὸ
Ο ΑΛΝΤΟΥΣ ΧΑΞΛΕΫ
Γενναῑος Νέας Κόσμος
Ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ

Ἐστία ἀντιστάσεως
Ο ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ἐνώπιον τῆς Τεχνικῆς
Ο ΡΑΙΗ ΜΠΡΑΝΤΜΠΕΡΗ
Φαρενάϊτ 457

ο P. AKOYTArKABA
Ρασομὸν
Ο ΑΝΡΥ ΤΡΟΥΑΓΙΑ

Ἡ ὰρὰκνη
Ο ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΡΗΝΤ
'H μορφὴ στῆ μοντέρνα ποίηση
Ο ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΟΝΤΟΜΙΧΗ

Ὁμήρου Ὀδύσσεια - έμμετρη λογατε-

Χνικὴ μετάφραοη

ᾙ πολιτικοποίηση εἶναι
αναγκαια . . .

ο AN l'PE OMI'IE

.

‘O βιασμὸς τῆς Λουκρητίας
4. "Av καὶὴ συντηρητικῆ παράταξη ἀξιοποιεῖ
«κομματικὰ τὴν ἐξάρτηση τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων ἀπὸ τὶς κρατικὲς ὑπηρεσίες, δὲν παύει
ν’ ἀντιστρατεύεται τὴν «πολιτικοποίηση» τῶν
πρώτων. Μπροστὰ στῆν ἐντονη τάση σχηματισμοῦ δημοκρατικῶν συνασπισμῶν (ΕΚ-ΝΔ,
ΠΑΣΟΚ, ΕΔΑ, ΚΚΕ-Ἐσωτερικοῦ) προβάλλει τὸ ἐπιχείρημα ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὴ T. A.
θὰ ὑποστεῖ μεγάλη ζημιά. «Οἱ Δῆμοι πρὸς τὸ
συμφέρον τοῦ θεσμοῦ τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, δὲν πρέπει νὰ εἶναι ὑποτεταγμένοι εἰς
τὰ πολιτικὰ κόμματα, οὐτε βεβαίως νὰ ἐμφανίζωνται ὡς ἑστίαι ἀντικυβερνητικῆς πολιτικῆς» δηλώνει ὁ Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. K.

Ο ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΤΥΛΑΚΗ

Πατούχας - "OTav ἤμουν δάσκαλος
Ο ΘΑΝΑΣΗ ΦΩΤΙΑΔΗ
Εὐτράπελος Ἀνθολογία
O ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΠΟΡΙΔΗ
Ναυτικὲς Ἱστορίες

Ο ΤΖΩΝ ΛΕΚΑΡΡΕ

mix μικρὴ πόλη στῆ Γερμανὶα
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Στεφανόπουλος (βλέπε Ἀθηναϊκή, 7.3.75). Ὁ
φαρισαϊσμός, ἂς μᾶς ἐπιτρέψει ὁ κ. Ὑπουργός, εἷναι προφανής, ἀφοῦ τὰ κύρια στηρίγματα τῆς συντηρητικῆς παρατάξεως μετέβαλαν, ὅπου μποροῦσαν, τὸν σύσιαστικὸ ἐλεγχο
τῆς Τ.Α. σὲ μηχανισμὸ ἐπιβολῆς πολιτικῶν
ἐξαρτήσεων. Ἐκτὸς τούτουτ “Ὀπως σημειώσαμε, τὰ φλέγοντα προβλήματα ντῶιν Δήμων
καὶ Κοινοτήτων ἐχουν κατὰ κύρια λόγο
πολιτικὸ-κοινωνικὸ χαρακτῆρα καὶ δὲν εἷναι
μόνο τεχνικὰ. “Ο πολιτικὸς εὐνουχισμὸς τῆς
Τ.Α. εἰναι, ἀντικειμενικά, ένας τρόπος συντηρήσεως τῶν βασικῶν δομῶν τοῦ συστήματος.
5. Τὸ ἴδιο ἰσχύει βέβαια καὶ γιὰ τῆ λιγότερο
διαφανῆ τάση ποὺ ἔχει διαμορφωθεῖ στὸ ουν- '
τηρητικὸ χῶρο καὶ ἀντιπρασωπεύεται τὴ στιγμὴ αὐτὴ ἀπὸ τὸν κ. Πλυτᾱ. Κατ’ ἀρχὴν ὑποστηρίζει τὴν ἀνάγκη ἀπαλλαγῆς τῶν Δήμων
καὶ Κοινοτήτων ἀπὸ τὴν κρατικῆ ἀοτυνόμευση
κ.λπ. ἀλλὰ ταυτόχρονα προωθεῖ τὴν ἄποψη ὅτι
ἡ Τ.Α. πρέπει ν’ ἀπέχει «πάσης ἀναμίξεως εἰς
τὰ πολιτικὰ πράγματα τῆς χώρας». Καὶ διευκρινίζει σὲ πρόσφατα ἀρθρο του; <<“Η ἰδέα μου
ποὺ τῆς δίνω σάρκα καὶ ὀστά εἶναι ἁπλῆ καὶ
καθαρὴ σὰν τὸ κρύσταλλο. Ἀντὶ ὁ Δήμαρχος
καὶ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο νὰ εἶναι προϊὸν
κομματικῆς καὶ ἰδεολογικῆς διαμάχης, εἶναι
ἀναμφισβήτητα ἐπωφελέστερο νὰ ἐκφράζει τῆ
συνισταμένη ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων.
Παράλληλα τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο πού θὰ
πλαισιώνει τὸν Δήμαρχο, ἀντὶ ν’ ἀπαρτίζεται
ἀπὸ ἀνταγωνιζόμενες δμάδες, θ’ ἀποτελεῖται
-τουλάχιστον στῆ μεγάλη του πλειοψηφίαἀπὸ τῆ συνένωση ἀρίστων πολιτῶν . . . Καθένας μας μπορεῖ νὰ ὁραματισθεῖ τί θαυμαστὰ
ἐπιτεύγματα θὰ μποροῦσαν νὰ συντελεσθοῦν,
καὶ τί ὁρίζοντες θὰ ἀνοίγονταν στῆν Τοπικὴ
Αὐτοδιοίκηση, ἂν οἱ Δῆμοι καὶ οἱ Κοινότητες
ἀποκτοῦσαν 016 σύνολό τους διοικήσεις μὲ
τόσο εὐρὺ πολιτικὸ καὶ ίδεολσγικὸ φάσμα. . .»
(Νέον Ἀστυ, Φεβρ. 1975). Οἱ ἀριστοι λοιπὸν
δὲν ὑπόκεινται σὲ καμία ταξικῆ συμβατικότητα καὶ πολιτικὴ σκοπιμότητα -ὑποστηρίζει
ὁ κ. Πλυτᾶς. Καὶ ἀκόμηῑ Παραγνωρίζει ὅτι μία
αὐτονομημένη ἀλλ’ ἀπολιτικοποιημένη Τ.Α.
παραιτεῖται εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τὸν ἐντοπισμὸ
τῶν συγκεκριμένων αἰτίων τῶν σημερινῶν
προβλημάτων καὶ ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση λύσεων
καὶ μέσων ἐπιβολῆς τους. Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ
εἶναι σοβαροφανεῖς, ἀλλὰ κενὲς κάθε περιεχομένου, λόγω εὐρέος φάσματος, διακηρύξεις,
ποὺ συγκαλύπτουν τὰ ἀντιτιθέμενα συμφέροντα τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων ἀλλὰ καὶ τὶς
ἀντινομίες μέσα σὲ κάθε μία ἀπὸ αὐτές.

”Αν, ὅπως πιστεύουμε, ἰσχύει ἡ θέση ὅτι οἱ
βασικὲς τάσεις καὶ ἀρνητικές κοινωνικὲς συνέπειες πού χαρακτηρίζουν τὴν κίνηση τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος γενικά, τὴν ἐξέλιξη τῶν
Δήμων καὶ Κοινοτήτων εἰδικά, σχετίζσνται μὲ
τὶς κύριες δομὲς τοῦ συστήματος, τότε κάθε
προσπάθεια ἀποκοπῆς τῆς Τ.Α. ἀπὸ τὸ γενικότερα ἀγῶνα γιὰ τὸ μετασχηματισμὸ τῆς κοινωνίας (= ἀλλαγὴ τῶν δομῶν) ἢ ἁπλῆς αύτονόμησής της σὲ μία ἀμετάβλητη κοινωνία, μόνο
ψευδαισθήσεις μπορεῖ νὰ ὑποθάλψει πάνω
στῆν ἀποκλειστική δύναμή τυπικῶν διαδικασιῶν καὶ εἶναι τελικὰ ὑποπτη ἀθεραπεύτου

θερο παιγνίδι τῶν δυνάμεων τῆς ἀγορᾶς, στὸν
ἀνεμπόδιστσ ἀνταγωνισμό, στῆν ἐλεύθερη ἐπιδίωξη τοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντος. Τὸ ἀτομο
ἀποφαοίζει ἀνεξάρτητα, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες καὶ ἀνάγκες του, ἂν, τί, πῶς καὶ ποῦ θὰ
παράγει, ἂν καὶ πῶς θὰ ἐκμετάλλευθεῖ ὅ,τι κατέχει. ‘H συνολικὴ ἐξέλιξη μιάς πόλης, περιοχῆς ἢ χώρας καθαρίζεται ἀπὸ τὴν ἀλληλεπίδραση ἀτομικῶν ἀποφάσεων. Ἡ ἐλευθερία
ἀποφάσεων εἷναι όχι μόνο καθαυτὴ ἐπιθυμητὴ
ἀλλὰ καὶ ἐξασφαλίζει τῆν καλύτερη δυνατὴ
ἐξέλιξη. Ἰδιαίτερα ἐντονα, παρουσιάζεται ἡ
τάση αὐτὴ στῆν ἀρχὴ τῆς ἐξέλιξης τοῦ 1101:1110λιστικοῦ συστήματος. Ἀργότερα θὰ ὑποστεῖ
πολλές μεταμορφώσεις, ἀλλὰ θὰ μείνει στὸν
πυρῆνα της ἀμετάβλητη. Στῆν οἰκονομικὴ θε-ωρία ἡ ἀρχὴ τῆς ἐλεύθερης ἐπιδίωξης τοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντος μεταφράσθηκε σὰν ἀρχὴ
τῆς μεγιστοποίησης τοῦ ἀτομικοῦ κέρδους καὶ

τῆς ἀτομικής 19101116111101;-
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ἐκεῖνοι ποὺ παίρνουν ἢ πάντως συμμετέχουν
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7. Σήμερα ξέρουμε ὅτι ὁ φιλελευθερισμὸς
αὐτός, εἷχε σὰν βάση μία πολὺ διαφορετικῆ
κοινωνία, ποὺ κάπως ἐξιδανικευμένα παρουσίασε ὁ Μὰρξ καὶ χαρακτήρισε σὰν κοινωνία
τῆς ἁπλῆς ἀναπαραγωγῆς. Στὸν ἐλλαδικὸ
χῶρο ἡ παρουσία ὁρισμένων στοιχείων της εἰναι καὶ σήμερα, παρὰ τῆ συγκέντρωση κεφαλαίου σὲ βασικοὺς παραγωγικούς τομεῖς, σημαντικὴ - καὶ στὸ ἰδεολογικὸ ἐπίπεδα ἀκόμη
περισσότεροῑ ἹΙ προσδοκία τῆς αὐτόνομης
παραγωγῆς παραμένει τὸ ’ίδιο ἐντονη ὅπως
πρὶν ἀπὸ μερικὲς δεκαετίες. Ἡ ἀπαίτηση νὰ
μὴν ἐμποδίζεται κανεὶς ἀπὸ τὸ κράτος στὶς
ἀποφάσεις του γι’ αὐτῆ ἢ ἐκείνη τὴν ἐκμετάλλευση τῶν μέσων πού κατέχει, ὅπως τῆς γῆς,
τῶν γνώσεων (γιατρὸς κ.λπ.) καὶ ὡρισμένων
καταναλωτικῶν ἀγαθῶν (αὐτοκίνητο κ.λπ.)

εῖναι φανερή.
8. Σήμερα ξέρουμε ἐπίσης ὅτι ἡ λογικὴ τοῦ
φιλελευθερισμοῦ αὐτοῦ, ποὺ μὲ πολὺ δεξιοτεχνία ἐκφράσθηκε στῆ νεοκλασικῆ οἰκονομικὴ

σκέψη, εἷναι τὸ πολὺ ἡ λογικὴ τοῦ Προκρού-

στης (α) Ἀπέκοψε καὶ παραγνώρισε γενικὰ τὶς
τάσεις ποὺ συνδέονται μὲ τὶς «ἐξωτερικὲς συνέπειες» γενικὰ τῆς ἐλευθέρης ἐπιδίωξης τοῦ
ἀτομικοῦ συμφέροντος- τῆν ἀνιοη δηλαδὴ
ἐξέλιξη ἑνὸς ἐθνικοῦ χώρου καὶ τὸν ὑπεραυγ, κεντρωτισμό. Ἡ ἀνιση ἐξέλιξη παρατηρεῖται
συντηρητισμοῦ.
“H ἀποδοχῆ τῆς πολιτικοποίησης τῶν Δή- καὶ σὲ ἀλλες, προχωρημένες βιομηχανικές χῶμων καὶ Κοινοτήτων εἷναι ένα πρῶτο βῆμα. Τὸ ρες. Ἀλλὰ στῆν Ἑλλάδα δὲν ὑπῆρξαν ἱστοἑπόμενα συνίσταται στὸν καθορισμὸ τοῦ περιρικὰ διαμορφωμένοι ἀντισταθμιστικσὶ καὶ
εχομένου τῆς πολιτικῆς δράσης. Οἱ ἀκόλουθες ἐπιβραδυντικοὶ μηχάνισμοί. Ἡ ἐρήμωση τῆς
παρατηρήσεις ἐξυπηρετοῦν τὸ σκοπὸ αὐτό.
ὑπαίθρου καὶὴ συγκέντρωση πληθυσμοῦ, οἰΣὰν ἀφετηρία ἐπιλέγουμε τῆν ἐκφραση καὶ κονομικῶν δραστηριοτήτων καὶ κουλτούρας α’
παράλληλα ἰδεολογικῆ κάλυψη τῶν βασικῶν ένα ἢ δύο μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, δὲν μπορεῖ
δομῶν καὶ τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας σὲ ὅ,τι θὰ νά συγκριθεῖ μὲ τὴν ἱεραρχία πόλεων καὶ ’πιὸ
μποροῦσαμε ν’ ἀποκαλέσουμε κακὴ ἀπομίδιαφοροποιημένη ἐξέλιξη ἀλλων χωρῶν. Ἡ
μηση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ φιλελεύθερισμοῦ.
ὑπερσυγκέντρωση ὅμως ἐφερε καὶ μία ἀδιάκοπη χειροτέρευσητῶν συνθηκῶν ζωῆς στὰ
μεγάλα κέντρα — πίσω ῥάπὸ ένα παραπλανη‘0 «φιλελευθερισμὸς» εἶναι
τικό, μὰ ἀδιάκοπα αὐξανόμενο ρεῦμα καταναξεπερασμένος . . .
λωτικῶν προϊόντων. Ἐδῶ οἱ ἐξωτερικὲς ζημιὲς
. 6. Στῆν κλασικὴ-εὐρωπαϊκὴ παραλλαγή συσσωρεύονται. (β) Λοιπόν, ἡ λογικὴ τοῦ φιτοῦ τελευταίου, ἡ ἐξέλιξη ἐπαφίεται στὸ ἐλεύ- λελεύθερισμοῦ ἀπέκοψε καὶ παραγνώρισε τὶς
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ζημιές, ποὺ προκαλοῦν πολλὲς οἰκονομικές
δραστηριότητες στῆν κοινωνία καὶ ποὺ οἱ φορεῖς τῶν δραστηριοτήτων (ἄτομα καὶ φίρμες)
δεν εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ λάβουν ὑπόψη στῆν
ἐπιδίωξη τοῦ μεγίστου κέρδους καὶ ὑπολογισμὸ τοῦ κόστους. Ἡ παραγνώριση αὐτῆ ἴσως
εἶχε κάποια δικαιολογία σὲ άλλες ἐποχές, ὅχι
ὅμως σήμερα. Ἡ παρουσία τῶν παρενεργειῶν
αὐτῶν, ποὺ δημιουργοῦνται κατὰ τῆν παραγωγὴ ἢ καὶ τελικὴ χρήση ὁρισμένων ἀγαθῶν
εἶναι παντοῦ αἰσθητὴ καὶ έχει συνοψισθεῖ στῆν
ἐκφραση «κρίση τῶν πόλεων» καί, γενικότερα,
«κρίση τοῦ περιβάλλοντος».
9. Σημασία ἐχει νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅτι δέν
πρόκειται γιὰ ἐνα εἶδος φυσικῆςκαὶ ἀναπόφευκτης καταστροφῆς. “Η φύση τῶν ἀρνητικῶν κοινωνικῶν ἐπιπτώσεων εἶναι ὅτι ἢ προκαλοῦν δαπάνες σέ ἀλλους ἢ θ’ ἀνάγκαζαν ἀλλους,ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ὑπαιτίους, νὰ προβοῦν σὲ
ἀντισταθμιστικὲς δαπάνες ἢ νά προχωρήσουν
σὲ ἀντισταθμιστικὰ μέτρα, ἂν ἦταν οἰκονομικά, πολιτικά, ἰδεολογικὰ καὶ νομικὰ σὲ θέση
νὰ τὸ κάνουν. Ἀπὸ οἰκονομικὴ άποψη λίγοι
εἷναι σὲ θέση νὰ φέρουν τὸ βάρος, συνήθως μὲ
κύριο ὅπλο τῆ φυγὴ ἀπὸ τοὺς χώρους ὅπου
συσσωρεύονται οἱ ἀρνητικὲς κοινωνικὲς συνέπειες τῶν οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων, τῆ
δημιουργία καὶ προστασία κλειστῶν «καλῶν»
προαστίων, προμήθεια ἐγκαταστάσεων κλιματισμοῦ, κ.λπ. Συνήθως οἱ λίγοι αὐτοὶ εἶναι καὶ
καθ’ οἱανδήποτε τρόπο στὶς ἀποφάσεις ποὺ
προκαλοῦν τὶς παρενέργειες. Οἱ δυνατότητες
πολιτικῆς ἀντι-δράσῃς περιορίζονται κατὰ τὸ
βαθμὸ ποὺ ἡ ἐλεύθερη ἐπιδίωξη τοῦ ἀτομικοῦ
συμφέροντος ἢ ὴ ψευδαίσθηση τῆς ὕπα ξης
ἀτομικῶν λύσεων γίνεται κοινὸ βίωμα, ε ναι
κυρίαρχη ἰδεολογία. Τέλος, τὸ ἰσχύον δίκαιο,
ποὺ καθαρίζει τί εἶναι κόστος, προστατεύει
ὁρισμένα δικαιώματα καὶ ἀγνοεῖ ἀλλα; Τὸ δικαίωμα γιὰ ἰδιωτικότητα, ἡσυχία, καθαρὸ
ἀέρα, ἀνθρώπινη κατοικία, φυσικῆ κίνηση
κ.λπ. - ὅλα ἀγαθὰ ποὺ σήμερα ἐχουν τιμὴ ἀλλὰ
ἐξακολουθοῦν νὰ θίγονται χωρὶς ν’ ἀποζημιώνονται ὅσοι τὰ στεροῦνται.Ι ..... Δὲν χρειάζεται», γράφει 6 Μίσαν, «παρὰ νὰ φαντασθεῖ
κανεὶς μία χώρα στῆν ὁποία νὰ έχουν δοθεῖ
δικαιώματα ἰδιοκτησίας πάνω στῆν ἰδιωτικότητα, ἡσυχία καὶ στὸν καθαρὸ ἀέρα - ὰπλὰ
πράγματα, ἀλλὰ γιὰ πολλοὺς ἀπαραίτητα γιὰ
τὴν ἀπόλαυση τῆς ζωῆς - γιὰ νὰ καταλάβει,
ὅτι ἡ ἐκταση τῶν ἀποζημιώσεων ποὺ θὰ συνόδευε ὑποχρεωτικὰ τῆ λειτουργία βιομηχανιῶν, τὴν κυκλοφορία ἰδιωτικῶν αὐτοκινήτων
καὶ τὶς ἀεροπορικές συγκοινωνίες, θ’ ἀνάγκαζε πολλές ἐταιρίες νὰ κλείσουν ἢ νὰ λειτουργήοουν σὲ κλίμακα πολὺ κατώτερη ἐκείνης πού ἐπικρατεῖ χωρὶς τέτοιες νομικές
ὑποχρεώσεις. . .» (T6 κόστος τῆς οἰκον. ἀναπτύξεως, Αονδίνο, 1967). Εἰδικὰ καὶ συμπληρωματικά; Ἡ ριζικῆ ἀλλαγὴ τοῦ ἰσχύοντος δικαίου, στὸ ὁποῖο ἀντανακλᾶται ἡ κυρίαρχη
ίδεολογία, εἶναι προῦπόθεση γιὰ τῆν ἀντιμετώπιση σειρᾶς ὁλόκληρης προβλημάτων τῆς
Τ.Α. καὶ θέμα πολιτικό.Ι Ἐνδιαφέρει ἀμεσα τὶς
προοδευτικὲς δυνάμεις ποὺ κινοῦνται στὸ
χῶρο τῆς T. A. Ἐνδεικτική, τουναντίον, γιὰ τὸ
συντη ητικὸ μπλοκάρισμα περαιτέρω ἐξελίξεων ε ναιή συζήτηση στῆ Βουλή. Ἡ Α’ Ὑποἐπιτροπὴ τοῦ Συντάγματος διέγραψε κατόπιν
προτάσεως τοῦ κ. M. Στεφανίδη (ΕΚ-ΝΔ)
ἐδάφιο τῆς παρ. 4 τοῦ ἄρθρου 78 περὶ φορολογίας ἐξ αὐτομάτου ὑπερτιμήσεως τῆς ἰδιωτι-

ἒὲἓ, ιῗηῒιὲἓῖἓῖεέιῗἕζᾶἓὲἓῖιῗτξξέηῗῑξῗέῗέεῖτῗὲ
θὰ ἐξακολουθεῖ νὰ πληρώνει - ὅταν 1171;09:11—
ἰδιωτικὲς περίουσίες.

Ἡ ἑλεύθερη ἐπιδίωξη τοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντος, ὅπως αὐτὸ ὁρίζεται καὶ προστατεύεται
ἰδεολογικά, πολιτικά, νομικά, σὲ συνδυασμὸ’
μὲ τὴν παραδοσιακὰ ἀστικὴ ἔννοια τῆς ἰδιοκτησίας, ὁδηγεῖ στὴν παραγωγὴ μὲ ἐπιταχυνόμεγο ρυθμὸ ἀρνητικῶν κοινωνικῶν συν·
-επειων κατὰ τὴν παραγωγὴ καὶ χρήση τελικῶ
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11. Μέ τὴν ἐπιτάχυνση τῶν ἀρνητικῶν ἐξωτερικῶν συνεπειῶν παρουσιάζεται ένα νέο
φαινόμενοι Οἱ μεγάλες εἰσοδῆματικές τάξεις
θίγονται ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ καὶ
κοινωνικοῦ περιβάλλοντος, ἐνῶ, ταυτόχρονα,
μπορεῖ νὰ βελτιώνουν τὸν ἐφοδιασμό τους μὲ
καταναλωτικὰ ἀγαθά. Ἡ ἐλλειψη σχολείων,
πάρκων, χώρων ἀναψυχῆς καὶ ἐπικοινωνίας,
ἡσυχίας, καθαροῦ ἀέρα, φωτός, αἰσθητικῆς
τῶν κτισμάτων, ζωτικοῦ χώρου γιὰ τοὺς πεζούς, ἀνεσης στῆν κυκλοφορία, δέν κάνει, ἐντὸς ὸρίων, κοινωνικές διακρίσεις, μὲ τὴν ἐννοια ὅτι θίγει καὶ ἐνα μεγάλο μέρος ἐκείνων
τῶν κοινωνικῶν στρωμάτων, ποὺ νόμισαν γιὰ
ένα διάστημα ὅτι 661 ἐστεκαν στὴ φωτεινὴ
πλευρὰ τοῦ συστήματος. Ἀκόμη καὶ ὅταν δὲν
έχει συνειδητοποιηθεῖ σὰν ἐλλειψη, ἡ παρουσία της προσφέρει μία σταθερῆ βάση γιὰ νέους
συνασπισμσὺς στὸ μέλλον.
12. Ἕνα μεσαῖο εἰσόδημα, καὶ μάλιστα ἀπὸ
τὰ καλά, ἐπιτρέπει ἴσως ἀκόμη τὴν προσωρινῆ
δραπέτευση ἢ δημιουργεῖ τὴν ψευδαίσθηση ὅτι
ἀκόμη εἰναι δυνατές ἀτομικὲς λύσεις, Π.χ. τὰ
μεσαῖα εἰσοδῆματικὰ στρώματα μποροῠν νὰ
χρηματοδοτῆσουν τῆν ἐπίσκεψη ἰδιωτικῶν
σχολείων σὲ κάπως ἀνετώτερα περιβάλλον,
ἀλλὰ τὰ παιδιὰ μετακινοῦνται καθημερινὰ σέ
μεγάλες ἀποστάσεις, σὲ βάρος τῆς ’ίδιας τους
τῆς ἐξέλιξης, ἀποκόβονται ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ
περιβάλλον τῆς γειτονιάς, μεταβάλλονται νω-

ωμα, θέλουν καλὸ καὶ κοντινὸ σχολεῖα, ἀλλὰ

*εἶναι ἐναντίον τῆς κοινωνικοποιήσεως τῆς γῆς
μὲ αὐτὴ ἢ ἐκείνη τὴ μορφή. Αὐτὲς εἶναι ἀντιφάσεις ἀνάμεσα 0‘5 ἰδεολογία καὶ πραγματικότητα καὶ ἀνάμεσα στοὺς διαφορετικοὺς ρόλους στοὺς ὁποίους έχουν τὰ ἀτομα διχασθεῖ.
13. Σὲ ἀλλες ἐποχὲς ἡ κοινὴ μοίρα τῶν καταπιεζομένων ἐργατῶν βιομηχανίας ἦταν ἡ
προῦπόθεση χωριστῆς πολιτικῆς τους ὀργάνωσης. Σήμερα, με τὸ ἅπλωμα τῶν κοινωνικῶν
συνεπειῶν τῆς ἀχαλίνωτης, ἀπὸ τῆ λογικὴ τοῦ
ἀμέσου κέρδους κατευθυνομένης ἰδιωτικῆς
πρωτοβουλίας, 7101‘) δὲν εἷναι ὑποχρεωμένη νὰ
ὑπολογίζει (καὶ πληρώνει γιὰ) τὶς ζημιὲς ποὺ
προκαλεῖ σέ ἀλλους (κοινωνικὸ κόστος), κατοχυρώνεται καὶ ἐνθαρρύνεται πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτὴ ἀπὸ τὸ ἰσχύον δίκαια, δημιουργοῦνται βαθμιαῖα οἱ προῦποθέσεις γιὰ εὐρύτερους πολιτικοκοινωνικοὺς συνασπισμούς.
Ἀπὸ τοῦτο περισσότερο, παρὰ ἀπὸ τῆ συνήθως ἀπλοποιημένη ἀνάλυση τῶν προβλημάτων, μέ τῆ νεφελώδη καὶ ὑποκριτικῆ ἐννοια
τῶν μεσαίων στρωμάτων, προκύπτει ἡ ἀνάγκη
συνειδητῆς ἰδεολογικῆς δουλειάς καὶ στὸ χῶρο
τῆς Τ.Α. καὶ κοινωνικοπολιτικῶν συμμαχιῶν
χωρὶς παρωχημένους δογματισμοὺς καὶ ὅψιμη
ἐπαναστατικότητα.

Πάνος Καζάκος

AYTONOMIA KAI ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Τοῦ Π. Λ. Παπαγαρυφάλλου

1. Ἡ πρώτη οκέψη 7101‘) θὰ μποροῦσε ἀμέσως νὰ κάνει κανεὶς μελετῶντας τὸ ἀρθρο 102
τοῦ Σχεδίου Συντάγματος σχετικὰ μὲ τῆν ἀντιμετώπιση τοῦ θεσμοῦ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοί-

ιισεοῗὲιιξᾱιιὲ πεττείαν111111:
πορεία πάνω στῆν ὁποία ὑποχρεώθηκε νὰ κινηθεῖ ὁ θεσμὸς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Καποδίστρια μέχρι σήμερα. Ἑκατὸν πενήντα ὁλόκληρα χρόνια τὸν ἀνάγκασαν νὰ λοξοδρομήσει καὶ ινὰ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὶς πλούσιες
κοινοτικὲς παραδόσεις, παραδόσεις ποὺ διαμορφώθηκαν καὶ λειτούργησαν πολυδιάστατα
καὶ πολυλειτουργικὰ σ’ ὅλη τῆν περίοδο τῆς
Π. Λ. Παπαγαρυφάλλου. Σπούδασε
πολιτικές ἐπιστῆμες στῆν Πάντειο καὶ
νομικὰ στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἀθήνας.

Ἔγραψε σειρὰ μελέτες γιὰ τὸ πρό’

βλημα τῆς οὐσιαστικοποίησης τῶν
ἁρμοδιοτήτων τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης στῆν Ἐλλάδα. Τιμήθηκε μὲ
ἐπαινο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιὰ τῆ ,
μελέτη ’του «Τὸ πνεῦμα τῆς συνεργασίας είς τὸν οΙκονομικὸν τομέα ὲν Ἐλ-

λάδι κατὰ τὰς παραμονὰς τῆς Ἐλληνικῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 1821».

τοιίζράιῗῖἐειᾳυτῆαῖοινότητα ἀπετέλεσε τὸ θερμοκήπιο, μέσα στὸ ὁποῖο βλάστησε, ἀνδρώθηκε
καὶ γιγαντώθηκεὴ ἰδέα τῆς λευτεριᾶς τοῦ Γένους, μετὰ τῆν ἀπελευθέρωση τῆς χώρας ἀπὸ
τὸν Τοῦρκο δυνάστη τῆν ἀπέκοψαν, μὲ νομοθετικὰ μέτρα, ἀπὸ τοὺς χυμώδεις καρποὺς τῆς
τοπικῆς ζωῆς καὶ τὴν μετέτρεψαν 0’ ἕνα διοι’“ κητικὸ ὑποκατάστατο τοῦ κράτους, σ’ ἐνα
«ἐρζὰτς» τοπικῆς αὐτοδιοίκησης.
Ἔτσι, χωρὶς οὐσιαστικὸ περιεχόμενα, χωρὶς

δυνατότητα αὐτενεργοῦ δράσης, χωρὶς εὐχέρεια πρωτοβουλίας καὶ χωρὶς οἰκονομικὰ
μέσα, πορεύθηκε μέχρι σήμερα 6 650116g, 7101‘)
ὑπῆρξε τὸ κρηπίδωμα τῆς συνοχῆς τῶν
ραγιάδων καὶ ὁ κρουνὸς τῆς ροῆς τῶν ἐθνικῶν παραδόσεων.
“
2. Ὁ πρῶτος κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος,
Καποδίστριας, καὶ ἡ ὀθωγικῆ Ἀντιβασιλεία
ἀργότερα, περιόρισαν ἀσφυκτικὰ τὴν οὐσία
καὶ τὸ σκοπὸ τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης. Οἱ
λίγες προσπάθειες 7101‘) ἀκολούθησον μὲ τὸ
Σύνταγμα τοῦ 1864 καὶ τὶς μεταρρυθμίσεις
’τοῦ Χ. Τρικούπη δὲν μπόρεσαν νά διαρρήξουν τὸν ἀσφυκτικὸ κλοιό, ποὺ εἶχε δημιουργηθεῖ γύρω ἀπὸ τῆν κοινότητα καὶ τὸ δῆμο.
3. T6 θέμα, πάντοτε θιγόμενο καὶ συζητούμενο, ἀλλὰ οὐδέποτε πραγματικα λυόμενα,
ἔφθασε στῆν ἐποχή τοῦ Ε. Βενιζέλου, ἐποχῆ ἡ
ὁποία ἐφερνε πολὺ ἐντονα τὸν ἀπόηχσ τῆς
ἐπανάστασης τοῦ 1909. Παρὰ τὸ γεγονός,
ὅμως,- ὅτι καὶ ἡ ἐπανάσταση, καὶ 6 E. Βενιζέλος, ἀντιμετώπισαν τὰ ἐθνικοκοινωνικὰ ζητήματα κάτω ἀπὸ ἐνα διαφορετικὸ ἐθνικὸ πρίσμα, μ’ ὅλα ταῦτα, ὁ θεσμὸς τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης περιχαρακώθηκεοτὰ ἀσφυκτικὸ.
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10. Πρέπει νὰ τονισθεῖ ὅτι φορεῖς τῶν ἀρχῶν αὐτῶν 651! εἶναι μόνο οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ
μεγάλου ἑλληνικοῦ καὶ ξένου κεφαλαίου. "H,
ἀλλιῶς, τὸ φυσικὸ καὶ κοινωνικὸ περιβάλλον
τῆς πόλης καὶ τοῦ χωριοῦ δέν δέχεται μόνο
ἀπὸ αὐτὸ πιέσεις. Βέβαια, τὸ μεγάλο κεφά1010, 115 τὸν ὅγκο τῶν δραστηριοτήτων του,
ἐρχεται ἀπότομα καὶ ριζικὰ σε ἀντίθεση μὲ τὶς
προῦπάρχουσες συνθῆκες. Τὰ μέσα ποὺ συχνὰ
χρησιμοποιεῖ, ὅταν ἐπιβάλλει ὅ,τι θεωρεῖ ἀναγκαῖο γιὰ τὴ μεγαλύτερη δυνατὴ ἀπόδοσή του,
ἀποτελοῦν ένα εἶδος συσσωρευμένης βίας.
Συμβολίζεται στὰ «μεγάλα ἔργα». ”Ετσι, οἱ
πολεοδομικὲς ἀνωμαλίες τῆς πόλης τῶν Ἀθηναίων - οἱ μεγάλοι πύργοι, 7101‘) ξεπήδησαν
παντοῦ καταστρέφοντας τὴ μικρὴ κλίμακα τοῦ
χώρου καὶ προκαλώντας τοπικές συμφορήσεις,
τὰ πολυτελῆ ξενοδοχειακὰ συγκροτήματα τοῦ
Φαληρικοῦ Δέλτα, ποὺ προορίζονται γιὰ τουρίστες μὲ ὑψηλὸ εἰσόδημα καὶ περιχαρακώνουν τῆν παραλία γιὰ τοὺς κοινοὺς θνητοὺς
κ.λπ. - πρέπει, ὅπως δέχεται ἀνεπιφύλακτα
καὶ 6 ἀρθρογράφος τῆς «Καθημερινῆς» Α. Γ.
Ρωμανός, νὰ θεωρηθοῦν σὰν ἀποτέλεσμα τῆς
συνειδητῆς καὶ χωρὶς φραγμοὺς ὑποστήριξης
τοῦ μεγάλου ἰδιωτικοῦ, ἐλληνικοῦ καὶ ξένου,
κεφαλαίου (29-9-74). "O1101g 16 μεγάλο κεφάλαιο καὶ τὰ τεράστια ἐργα (βιομηχανικὰ καὶ
ξενοδοχειακὰ συγκροτήματα), ποῦ κατὰ τὴν
τελευταία δεκαετία μὲ ἐπιταχυνόμενο ρυθμὸ
εἰσβάλλουν στὸ χῶρο ἀλλοιώνοντας τὸ χαρακτήρα του ἢ καταστρέφοντάς τον (μόλυνση,
ρύπανση, θόρυβος, γκετοποίηση, συμφόρηση),
δέν πρέπει νὰ μᾶς ἐμποδίζουν νὰ βλέπουμε τὶς
συνέπειες τῆς δράσης τῶν μικρῶν οἰκονομικῶν
μονάδων. Σ’ αὐτές κάνουν τὴν παρουσία τους
τὸ ἴδιο ἐντονα οἱ κυρίαρχοι κανόνες οἰκονομικῆς συμπεριφορᾶς καὶ ἡ ἐμμονὴ στὰ δικαιώματα ποὺ ἀπορρέουν. ἀπὸ τὶς παραδοσιακὰ
ἀοτικές σχέσεις ἰδιοκτησίας. Ὁ ἀναγκαστικὸς

«ν’
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μικροι πολιτες.

ρὶς σε νομάδες, ποὺ βολεύσνται σὲ AD -HOC
δημιουργούμενες ὁμάδες σκοπιμότητος. “H ἡ
ἄμυνα μιᾶς «καλῆς συνοικίας» κατὰ τῆς ἀπειλῆς κερδοφόρου ἐκμετάλλεύσεως τῆς περιοχῆς
γίνεται ὅλο καὶ πιὸ δύσκολη. Καὶ μὲ τῆ σημερινῆ ἀβεβαιότητα 661! εἷναι πιὰ σίγουρο, ἂν 6
κῆπος τοῦ διπλανοῦ δὲν δοθεῖ «ἐπὶ ἀντιπαροχη» . . .
Μέ ἐξαίρεση τὰ μεγάλα εἰσοδῆματα, τὰ ἀντιτιθέμενα συμφέροντα ἐχουν, ἂς ποῦμε, ἐσωτερικοποιηθεῖ, δηλαδὴ μεταφερθεῖ στὸ ἐσωτερικὸ τῶν κυριοτέρων εἰσοδηματικῶν τάξεων
καὶ τῶν ἀτόμων ποὺ ἀνήκουν σ’ αὐτές. Ὁ
ἀστὸς καὶ δῆθεν ἀστοποιημένος θέλουν μὲν τὸ
αὐτοκίνητό τους, ἀλλὰ καὶ ἡσυχία, καθαρὸ
ἀέρα καὶ ἐλεύθερα πεζοδρόμια, θέλουν ν’ ἀξιοποιοῦν τὸ οἰκόπεδό τους χωρὶς περιορισμοὺς
χρήσεως, ἀλλὰ κυκλώνονται ἀπὸ πολυκατοικίες, γιατὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀσκοῦν τὸ ἴδια δικαί-

ε. «, ἰ’-,μ

Μεγάλο κεφάλαια καὶ

νόμος 395/68, 7101‘) ἀνέβασε τὸ συντελεστῆ ἐκμεταλλεύσεως τῆς γῆς 0’ 61611111911 τὴ χώρα,καὶ
ἡ κατάργηση ἢ μείωση τοῦ συντελεστῆ ἐκμεταλλεύσεως 0161 προάστια καὶ στὸ ὑπόλοιπα
λεκανοπέδιο τῶν Ἀθηνῶν, ποὺ ,ἀποτέλεσαν
τῆν ἀφετηρία γιὰ μία νέα ἐπίθεση κατὰ τῆς
κατοικίας σὰν ἀγαθοῦ χρήσεως καὶ τῆ μετέτρεψαν ὁριστικὰ 05 ἐμπόρευμα, πρέπει νὰ θεωρηθοῦν σὰν παραχώρηση πρὸς τὶς ἐμποτισμένες μὲ τὴν κυρίαρχη ἰδεολογία μικρές οἰκονομικές μονάδες. ”Αλλο τώρα θέμα εἶναι -καὶ
θὰ μᾶς ἀπασχολήσει ἀμέσως πιὸ κάτω- ὅτι οἱ
περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς τελικά, σὰν νοικοκυριά, φέρνουν τὸ βάρος τῶν ἀρνητικῶν παρενεργειῶν τῶν κανόνων συμπεριφορᾶς καὶ σχέσεων ἰδιοκτησίας ποὺ δέχονται. . .

με Α . κ, ·- ,.,Α
11.1;...“

προϊόντων. Στῆν ἐξέλιξη τῶν πόλεων 0111/01/11ζεται τὸ ἀποτέλεσμα τῶν οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων μὲ βάση τὶς ἀρχὲς αὐτές καὶ μέσω
τῶν ἀναριθμήτων τάσεων καὶ συσχετισμῶν
πού οτηρίζουν.

πλαίσια τοῦ νόμου ΔΝΖ’ί 1912, ὁ ὁποῖος δὲν
θέλησε νὰ ὁπλίσει τὸ θεσμὸ μὲ τὶς ἐλευθερίες
καὶ τὶς δυνατότητες ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες τοῦ

ἦταν ἀπαραίτητες γιὰ νὰ μπορέσει νὰ διαδραματίσει ἕνα πιὸ οὐσιαοτικὸ ρόλο στῆ διαμόρφωση τῆς τοπικῆς ζωῆς καὶ στὴν προώθηση τῶν τοπικῶν ζητημάτων.
4. Ἡ πρώτη ἀναλαμπὴ καὶτὸ πρῶτο φτερούγισμα γίνεται μὲ τὸ Σύνταγμα τοῦ 1927, τὸ
ὁποῖα μὲ τὸ ἀρθρο 107 καταξιώνει τῆ σημασία καὶ τὴν ἀποστολὴ τοῦ θεσμοῦ καὶ τοῦ δημιουργεῖ τὶς ἀπαραίτητες νομικὲς προῦποθέσεις, κατοχυρώνοντας τὸ περιεχόμενα καὶ τὶς
ἀρμοδιότητές του.
Μετὰ τὴν κατάργηση, ὅμως, τοῦ Συντάγματος τοῦ 1927, τὸ δημοποιητικὸ σκίρτημα χτυπιέται θανάσιμα ἀπὸ τὴ μεταξικὴ δικτατορία,
ἡ ὁποία κατέλυσε κάθε ἐννοια αὐτοδιοίκησης.
Τὰ πάντα περιῆλθαν στῆν ἀπόλυτη ἐξουσία
τῆς δικτατορικής κυβέρνησης. Ἡ αὐτοδιοίκηση ὑπάρχει μόνο κατὰ τὸ ὄνομα καὶ οὐοιαστικὰ ἐπρόκειτο ὄχι γιὰ αὐτοδιοίκηση, ἀλλὰ
γιὰ διοίκηση. Κάτω ἀπ’ αὐτὸ τὸ καθεστὼς
πορεύεται ὁ θεσμὸς μέχρι τὴν κατάρρευση τῆς
δικτατορίας.
5. Τὸ μεταπολεμικὸ κράτος, καὶ πάλι, δὲν
ἀντιλαμβάνεται τοὺς κοινωνικούς κραδασμοὺς καὶ τὶς κοινωνικές ἀνάγκες, οἱ ὁποῖες
μποροῦσαν, μέχρις ἕνα σημεῖο, νὰ ἱκανοποιηθσῦν αὐτοδύναμα ἀπὸ τὴν πλουραλιστικὴ
λειτουργικότητα τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης,
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸν πιὸ σημαντικὸ παράγοντα ποὺ θέτει σὲ κίνηση τὸν πολίτη-δημότη
καὶ ἀξισποιεῖ περισσότερα τὶς κάθε μορφῆς
δυνάμεις του.
Ἐτσι, με τὸ ἀρθρο 99 τοῦ Συντάγματος τοῦ
1952, ὁ θεσμὸς ὀπισθοχώρησε, σὲ σχέση μέ τὸ
Σύνταγμα τοῦ 1927, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ σημειωθεῖ ἡ ἀπαιτουμένη κινητικότητα τοῦ

δημότη-λαοῦ καὶ νὰ δημιουργηθοῦν ὅλες οἱ
ἀρνητικὲς προῦποθέσεις γιὰ μιὰ στατικῆ καὶ
ἀποδυναμωμένη τοπικῆ ζωή Απρτοκο αὐτῆς
τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ θεσμοῦ ἦταν καὶ τὸ
Ν. Δ. 2888/54, «Περὶ Δημοτικοῦ καὶ κοινοτικοῦ Κώδικος», τὸ ὁποῖο περιόρισε τὴν τοπικῆ
αὐτοδιοίκηση, στερώντας την ἀπὸ τὸ περιεχόμενο ἐκεῖνο ποὺ θὰ συντελοῦσε στὸν πολύκεν-

τρισμὸ τῆς διοίκησης καὶ στῆν πραγμάτωση
τῆς διοικητικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἀποκέντρωσης. Δεδομένου δὲ ὅτι σὲ διεθνὴ κλίμακα
ἀναγνωρίζεται ὁ σημαντικὸς ρόλος τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης στῆν ἐδραίωση τῆς δημοκρατικῆς συνείδησης τοῦ πολίτη καὶ στὴ διαμόρφωση δημοκρατικοῦ τρόπου ζωῆς, ἡ μὴ
σωστὴ ἀνατένιοη τοῦ θεσμοῦ, ὡς πρὸς αὐτὸ
τὸ σημεῖο, ἐπέδρασε ἀρνητικὰ πρὸς αὐτὴ τῆν
κατεύθυνση.
Τὸ γεγονός, ἄλλωστε, ὅτι ὅλα τὰ δικτατορικὰ καθεστῶτα καὶ ἀνάμεσά τους τὸ πραξικόπημα τοῦ 1967, μεταξὺ τῶν πρώτων φροντίδων τους ἐχουν καὶ τὴν κατάλυση τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης, μαρτυρεῖ ὅτι αὐτὴ εἰναι

ἐμπόδια στῆν παράνομη ἐξουσία τους.
Συνεπῶς, ἡ ὅλη προσπάθεια στὸν τομέα
αὐτὸ πρέπει νὰ στρέφεται καὶ νὰ τείνει στῆ
δημιουργία δυνατῶν ὀργανισμῶν τοπικῆς αὐτοδιοίκησης μέσα στοὺς ὁποίους θὰ σφυρήλατοῦνται οἱ ἀκατάλυτοι δεσμοὶ ένότητας τοπικῶν συμφερόντων καὶ σκοπῶν τοῦ κράτους
καὶ θὰ προάγεται ὁ πολίτης σε συνειδητῆ καὶ
ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα, ἱκανὴ νὰ ταυτίσει τὸ προσωπικό της πρὸς τὸ γενικότερα
συμφέρον.
Τὸ Σχέδιο ὅμως Συντάγματος, ὅπως εἶναι
διατυπωμένο, δέν δημιουργεῖ αὐτές τὶς προὺποθέσεις.
Κατὰ τῆ γνώμη μας, ἡ δημιουργία αὐτῶν
τῶν προῦποθέσεων πραγματώνεται μὲ τὴν

πρότασή μας, ποὺ καταθέσαμε στῆ Συνταγματικὴ Ἐπιτροπή, καὶ ἡ ὁποία, μεταξὺ ἄλλων,
προβλέπει τῆν καθιέρωση δύο τουλάχιστον
βαθμῶν τοπικῆς αὐτοδιοίκησης· τῆν ἀποφασιστικὴ ἐξουσίατῶν αἱρετῶν ὀργάνων τῶν
τοπικῶν ὀργανισμῶν στὰ ζητήματα ποὺ ἀνάγονται στὸν κύκλα τῶν τοπικῶν ὑποθέσεωντὴ συμμετοχῆ στῆ διοίκηση τῆς δευτεροβάθμιας αὐτοδιοίκησης καὶ ἐκπροσώπων τῶν
τοπικῶν ἐπαγγελματικῶν ὀργανώσεων καὶ
ἐνώσεων συνεταιρισμῶν- τὴν ἀσκηση ἀνωτάτης μόνον ἐποπτείας ἐκ μέρους τοῦ κράτους, ἡ
ὁποία ὅμως δέν θὰ παρεμποδίζει τὴν αὐτενεργὸ δραστηριότητα τῶν ὀργάνων τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης· τὴν ἀπαγόρευση διαλύσεως τῶν αἱρετῶν συμβουλίων καὶ τῆν ἐκπτωση ἀπὸ τὸ ἀξίωμα μόνον σὲ ἐκεῖνες τὶς
περιπτώσεις ποὺ προβλέπεται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα ἡ ἐκπτωση τοῦ βουλευτοῦ7 τὴν ἐξασφάλιση τῶν ἀναγκαίων πόρων ἐκ μέρους τοῦ
κράτους, σὲ ποσοστὸ 8% τούλάχιστον τοῦ
προῦπολογισμοῦ του’ τὴν ἀποφασιστικῆ
γνώμη τῶν τοπικῶν ὀργανισμῶν στῆν κατάστρωση καὶ ἐκτέλεση τῶν περιφερειακῶν
προγραμμάτων.
Τέλος, καὶ γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ κάθε σύγχυση στῆν έννοια τῶν «τοπικῶν ὑποθέσεων»,
ὁρίσαμε ὅτι σἀὐτές περιλαμβάνεται «πᾶν
ὅ,τι δέν ἐμπίπτει εἰς τὰς θεμελιώδεις κρατικὰς
δραστηριότητας».
Ἔχουμε τῆ γνώμη ὅτι οἱ πιὸ πάνω διατάξεις κατοχυρώνουν καὶ τὸ θεσμὸ καὶ τὰ δικαιώματά του, καί, συνεπῶς, ἀνοίγουν τὶς
προοπτικὲς γιὰ μιὰ πραγματικὴ τοπικῆ αὐτοδιοίκηση στῆ χώρα μας καὶ γιὰ ένα ἐθνικὸ
φτερούγισμα πού θὰ εἰναι ἀποτέλεσμα μιάς
τέτοιας αὐτοδιοίκησης
Παναγιώτης Λ. Παπαγαρυφάλλου
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Χαρακτηριστικὴ ἦταν ἀπὸ πολλὲς πλευρες ἡ συζήτηση στῆ
Βουλῆ γιὰ τῆ φορολογία στῆν ἀκίνητη περιουσία. Όλα τὰ
κόμματα κράτησαν μιὰ γενικὰ παθητικὴ στάση πού, ἀνάλογα
με τὴν τοποθέτησή τους, ῆταν ὑπὲρ ἢ κατὰ τοῦ νομοσχεδίου,
χωρίς, ὅμως, κανένα ἀπ’ αὐτὰ νὰ θίξει τὴν ἰδιαίτερη σημασία
τῆς νέας φορολογίας.
Μὲ τὸ νομοσχέδιο, ὅπως τελικὰ ψηφίστηκε, ἐπιβάλλεται
0,5% μέχρι 1% σταδιακῆ φορολογία στὰ πάνω ἀπὸ ἀξίας 10
ἐκατομμυρίων δραχμῶν ἀκίνητα. cH ἐπιβάρυνση ἀπὸ τὴ νέα
φορολογία εἰναι μηδαμινή. ”Ενα ἀκίνητα ἀξίας 20 ἐκατομ. δρχ.
θὰ πληρώνει φόρο τὸ χρόνο 50.000 δρχ. καὶ 81/0 ἀκίνητα 30
ἐκατομ. θὰ πληρώνει 125 000 δρχ. O συντελεστὴς στῆ χώρα
μας εἰναι ἀπὸ τοὺς μικρότερους σ’ ὅλες τὶς χῶρες που επιβάλλεται φορολογία στ’ ἀκίνητα, τὸ 68 ἀφορρλόγητο ὅρια εἰναι τὸ
μεγαλύτερο. Στὶς περισσότερες εὐρωπαϊκὲς χῶρες τὸ ἀφορολόγητο ὅριο κυμαίνεται ἀπὸ 1 ἐως 2,5 ἑκατομμύρια δρχ. Μὲ τὴν

ὑπόθεση ὅτι ἡ νέα φορολογία θὰ ἀποδώσει 300 ἐκατομμύρια
δρχ. τὸ χρόνο, τὰ έσοδα αὐτὰ ἀποτελοῦν τὸ μικρότερα ποσοστὸ
στὸ σύνολο τῶν κρατικῶν ἐσόδων ἀπὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες,
στὶς ὁποῖες τὰ ἀντίστοιχα ποσοστὰ εἰναι; Δ. Γερμανία 1.6%,
Γαλλία 2.3%, Ὁλλανδία 0.5%, Λουξεμβοῦργο 1.7%, Βρεττανία 11.1%, Ἰρλανδία 10.1%, Δανία 3.7% καὶ Ἑλλάδα 0.3%.

Κατὰ τῆ συζῆτηση στῆ Βουλῆ ὅλα τὰ κόμματα προσπάθησαν νὰ μειώσουν τὶς ἐπιπτώσεις τῆς νέας φορολογίας μὲ συνεχεῖς τροπολογίες στὰ διάφορα ἀρθρα τοῦ νομοσχεδίου, Οἱ
περισσότερες τροπολογίες προέρχονται ἀπὸ τοὺς βουλευτὲς τῆς
«Νέας Δημοκρατίας», χωρὶς ὅμως νὰ ύστεροῦν καὶ οἱ βουλευτὲς τῆς ΕΚ-ΝΔ, καθὼς καὶ τῶν ἀλλων κρμμάτων. Τὰ βασικὰ
ἐπιχειρήματα ὅλων σχεδὸν τῶν ὁμιλητων ῆταν ὅτι ἡ νέα φορολογία θὰ ἐπηρεάσει τῆν οἰκοδομικὴ δραστηριότητα σὲ μιὰ
ἐπαχῆ οἰκονομικῆς ὑφέσεως καὶ θὰ ἀποθαρρύνει τῆν εἰσρσῆ
κεφαλαίων γιὰ ἀγορὰ ἀκινήτων, ἐνω οἱ βουλευτὲς τῆς «N. Δ.»
καὶ τῆς «EK-NA» ζήτησαν ἐπανειλημμένα μείωση των συντε.
λεστῶν καὶ αύξηση τῶν περιπτώσεων ἀπαλλαγῆς. Τὰ ἀριστερὰ
κόμματα δέχτηκαν μόνο κατ’ ἀρχὴν τὸ νομοσχέδιο καὶ γιὰ τὴν
«τιμὴ των ὅπλων» ζήτη σαν τῆ μείωση τοῦ ἀφορολόγητου ὁρίου
στὰ 5 ἐκατ, χωρὶς καὶ νὰ θίξουν τῆ βασικῆ σημασία τῆς νέας
φορολογίας Ἀντίθετα, συνώδευσαν τὰ ἀλλα κόμματα στὶς
διαμαρτυρίες τους γιὰ τῆν οἰκοδομικὴ δραστηριότητα.
Κανένας μέσα στῆ Βουλῆ και πολλοὶ λίγοι ἐξω ἀπὸ τὸ κοιa . νοβούλιο ἐθιξαν τὴν οὐσιαστικῆ σημασία τῆς νέας φορολογίας
ἕ , Μὲ τὰ ἀφορολόγητα ὅρια τῶν 5 καὶ τῶν 10 ἐκατομμυρίων ,δρα·ι . χμῶν τὰ ἀκίνητα ποὺ θὰ περιληφθοῦν, βρίσκονται σχεδὸν ὅλα
’“ στὸκέντρο τῆς Ἀθήνας καὶ μερικῶν ἀλλων μεγάλων πόλεων,

καθὼς καὶ 0‘8 μερικὲς βιομηχανικὲς καὶ τουριστικὲς περιοχές.
Στῆν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα ἡ ἀκίνητη περιουσία εἰναι πάρα πολὺ
κατατμημένη καὶ δὲν φτάνει στὸ ὕψος τῶν 5 καὶ 10 ἐκατ. "A1λωστε, στὰ ἀγροτικὰ ἀκίνητα τὸ νομοσχέδιο προβλέπει ὅτι
μόνο τὸ ἕνα τέταρτα τῆς ἀξίας τους ὑπάγεται στῆ φορολογία
Οἱ ἀγροτικὲς ἐκτάσεις ποὺ θὸι 08900101,,0061/ στῆ νέα φορολογία
εἰναι πάρα πολὺ λίγες και ὅταν οἱ πάνω ἀπὸ 500 στρέμματα
ἐκμετάλλεύσεις εἰναι μόνο 330 (0.08%) καὶ καλύπτουν τὰ
2.5% τῆς καλλιεργουμένης”εκτασης.
Ἡ νέα φορολογία ἐπρεπε νὰ ἀποτελέσει τὸ βασικὸ κίνητρο
γιὰ τὴν ἀνακοπῆ τῆς ἀκινητοφιλίας καὶ τὴν παραγωγικῆ τοποθέτηση τῶν ἐπενδύσεων. Ἡ χώρα μας διέθετε τὰ τελευταῖα
χρόνια τὸ 40 μέχρι 45 τοῖς ἐκατὸ τῶν ἐπενδύσεων στὶς οἰκοδομές, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρχουν σήμερα περίπου 600.000
ἀχρησιμοποίητα διαμερίσματα, ἐνῶ ἀκόμα οἱ λαϊκὲς τάξεις ἀντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης. Καὶ εἷναι θλιβερὸ τὸ φαινόμενο ἐκπρόσωποι τῆς ἀριστερᾶς νὰ ὑποστηρίζουν στῆ Βουλῆ
τὴ συνέχιση τῆς οἰκοδομικῆς δραστηριότητας, ὅταν μετὰ ἀπὸ
δύο δεκαετίες ἐφερε τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα στῆ χωρα. H
Ελλάδα εἰναι, ἴσως, ἡ μοναδικῆ χώρα στὸν κόσμο ποὺ «στατιστικὰ» ἐχει λύσει τὸ πρόβλημα τῆς στέγης.οἰ λαῖκες τάξεις
ὅμως, θὰ ἀποκτήσουν κατοικία μόνο μέσα ἀπὸ ἕνα ρεαλιστικὸ

πρόγραμμα λαϊκῆς στέγης ποὺ θὰ ἀποβλέπει ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ
στῆν ἐξασφάλιση ἀνθρώπινης. κατοικίας στοὺς ἐργαζόμενους
καὶ ἀπὸ τῆν ἀλλη στῆ δισχέτευση τῶν ἀποταμιεύσεων 0‘8 παραγωγικὲς ἐπενδύσεις καὶ ὅχι μὲ τὴν ἀχαλίνωτη ἰδιωτικὴ οἰκοδομικὴ δραστηριότητα.
"000 γιὰ τῆν εἰσροὴ κεφαλαίων Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ
γιὰ τὴν ἀγορὰ ἀκινήτων, τὸ ἐπιχείρημα θυμίζει τὴν ἀνεξάρτητη
ἀπὸ τοὺς ὅρους εἰσροῆ ξένων κεφαλαίων. Τὰ κεφάλαια τῶν
Ελλήνων πρέπει νὰ διοχετευθοῦν 0‘8 παραγωγικὲς τοποθετήσεις, ὅπου θὰ συμβάλουν στῆ ριζικῆ ἀναδιάρθρωση τῆς οἰκονομίας. Κάθε κυβέρνηση εἶχε συνηθίσει σὲ περίοδο οἰκονομικῆς κρίσεως νὰ ἐνισχύει τὸν οἰκοδομικὸ τομέα καὶ μέσα ἀπ’
αὐτὸν τῆν ὑπόλοιπη οἰκονομία, ”Ετσι φθάσαμε τὰ οἰκόπεδα
στὸ κέντρα τῆς Αθήνας να ειναι ἀκριβότερα ἀπὸ 6 τι στὸ κέντρο τοῦ Λονδίνου καὶ τοῦ Παρισιοῦ καὶ ἡ κερδοσκοπία στὰ
ἀκίνητα νὰ ἀποτελεῖ τὴν κύρια πηγὴ πλούτου. Τὸ προτιμότερο
θὰ ἦταν ἡ νέα φορολογία- καὶ ἐδιῖιι θὰέπρεπε νὰ δυ’ισειτῆ μάχη
της ἡ ἀριστερὰ- νὰ επιβληθεῖ 08 ὅλα τὰ πάνω ἀπὸ 1 ἐκατ.
ἀκίνητα ποὺ δὲν χρησιμοποιοῦνται γιὰ ἰδιοκατοίκηση.
Ολα τὰ ἀκίνητα στις ζωτικὲς περιοχὲς ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω, ὑπερτιμήθηκαν ἀπὸ τὶς ἐπενδύσεις τοῦ συνόλου τῆς
οἰκονομίας. Στῆν τελευταία εἰκοσαετία τὰ ἀκίνητα στῆν περι-
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Καὶ αὐτὸ γιατὶ τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τῶν ἐπενδύσεων τῆς

χώρας διοχετεύτηκαν στὶς περιοχὲς αὐτές. ”Οταν τὸ ἀκίνητα
στὸ δρόμο γιὰ τὸ Σούνιο ἢ στὸ Κολωνάκι πολλαπλασιάζει τῆν
ἀξία του κάθε χρόνο, αὐτὸ δέν ὀφείλεται στοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας, ἀλλὰ στὶς τεράστιες ἐπενδύσεις που διοχετεύονται
στῆν περιοχὴ 0‘8 βάρος ἀλλων περιοχῶν τῆς χώρας. Πρέπει,
έτσι, κάποτε νὰ ἀπονεμηθεῖ καὶ κάποια δικαιοσύνη, καὶ ἡ φορολογία στὰ ἀκίνητα μὲ μιὰ πιὸ σωστὴ βάση μποροῦσε νὰ ἀποτελέσει τὸ πρῶτο βῆμα στῆ σημερινῆ οἰκονομικὴ συγκυρία. ‘H
δική μας ἀριστερὰ δὲν κατάλαβε ἀκόμα ὅτι τὰ προβλήματα δὲν
λύνονται μὲ γενικες ἀρχὲς περὶ σοσιαλισμοῦ καὶ δικαιοσύνης,
ἀλλὰ μὲ τῆν κατανόηση τῆς συγκυρίας καὶ ὅτι χρειάζεται ἴσως

μερικὲς φορὲς νά πάρει καὶ ἀντιδημοτικὲς θέσεις πάνω σὲ μερικὰ προβλήματα. Εἰναι ἀξιολύπητο τὸ φαινόμενα μερικοὶ
μοντέρνοι τεχνοκράτες τῆς κυβερνητικῆς παράταξης νὰ παίρνουν σωστότερη θέση καὶ νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς πιέσεις ἀπὸ
τοὺς βουλευτὲς τῆς «NA.» μέχρι τῆς Ἀριστεράς.
Φαινόμενο καὶ αὐτὸ τῆς ἐποχῆς, ἡ κρίση τῆς Ἀριστεράς
ἐκδηλώνεται 0‘8 κάθε πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζει. Ἡ κριτική
της στὰ διάφορα προβλήματα στηρίζεται περισσότερα 0‘8 γενικές ἀρχὲς παρὰ στὰ σημερινὰ γεγονότα. Χωρὶς νὰ θέλουμε νὰ
ὑπερτονίσουμε τὸ παράδειγμα τῆς φορολογίας τῶν ἀκινήτων, ἡ
στάση τῆς Ἀριστεράς στὸ πρόβλημα ἦταν στάση ἀρνητική. Δὲν
μπόρεσε νὰ δεῖ ὅτι αὐτὸ ἦταν ἕνα μέσο γιὰ μιὰ ριζικῆ ἀναδιάρθρωση τῆς παραγωγικῆς δομῆς τῆς χώρας καὶ μιὰ κατεύθυνσή της στὶς σημερινές διεθνεῖς ἀπαιτήσεις. Στὸ σημερινὸ διεθνῆ ἀνταγωνισμὸ ποὺ συμπίπτει με τὴν προσπάθεια θεμελίωσης μιᾶς ἀστικῆς δημοκρατίας στῆ χώρα μας, ἡ έπιβίωση τῆς
Ἑλλάδος ἐξαρτάται ἀπὸ τῆ δυνατότητα προσαρμογῆς τῆς οἰκονομίας της στοὺς νέους κανόνες ἀνταγωνισμοῦ. Καὶ ἡ προσαρμογῆ αὐτῆ θὰ γίνει, ἂν θὰ γίνει, ἀπὸ τῆν κυβέρνηση αὐτῆ τῆς
Δεξιάς καὶ μὲ τὴν ἀφόρητη πίεση τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν
ἀλλων μεγάλων δυνάμεων. Αὐτὴ εἰναι ἡ ἀδυσώπητη σημερινῆ
ἱστορικὴ συγκυρία καὶ ὅσο γρηγορώτερα γίνει ἀντιληπτό, τόσο
μεγαλύτερα διαμορφώνονται τὰ περιθώρια τῆς Ἀριστεράς νὰ
παίξει κάποιο οὐσιαστικὸ ρόλο. Οἱ τελευταῐες ἐξωτερικές καὶ
ἐσωτερικές πολιτικὲς ἐξελίξεις πείθουν, ἴσως, γιὰ μιὰ τέτοια

τοποθέτηση.

’
Χρ. Καρανίκας
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Θὸι πετύχει ὅμως κι ῆ πολιτικὴ

τοῦ «ἱστορικοῦ συμβιβασμοῦ>>;
Τοῦ Ἀλέξη Φωτεινοῦ

“

'H Ἰταλία βρίσκεται σε κρίση βαθιὰ - οἰκονομική, πολιτική, θεσμική, ἠθική. Καὶ μοιάζει
βουλιαγμένη 0’ ένα τέλμα ἀδιάβατο καὶ 0’ ἕνα
ἀποπνιχτικὸ βοῦρκσ. Τέλμα καὶ βοῦρκο πού
δημιουργοί τους εἶναι ὁ παραλυτικὸς ἐλεγχος
ποὺ ἀσκοῦν πάνω στῆ χώρα ὁ ἀμερικάνικος
ἰμπεριαλισμός, τὸ «διεθνιστικὸ» ἐφοπλιστικὸ
κεφάλαια καὶ οἱ βιομήχανοι πετρελαιοειδῶν
ποὺ ὑποθάλπτουν τὸ νεοφασισμὸ καὶ τὸ φασιστοειδὲς παρακράτος· μιὰ ἐντρομη καὶ καθυστερημένη μικρὴ καὶ μεσαία βιομηχανία, καθὼς καὶ ἕνα πυκνοδεμένο πλέγμα φεουδαρχικῶν κέντρων ἐξουσίας ποὺ στηρίζουν τῆ Χριστιανοδημοκρατία, καὶ ἐλέγχονται ἀπ’ αὐτήν·
οἱ τεραστίων διαστάσεων ἐθνικοποιημένες ἢ
μικτὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ ἀποτελοῦν πηγὴ ἀνεξάντλητης δύναμης καὶ ὅπλο ἀκαταμάχητο στὰ
χέρια τοῦ κυρίαρχου κόμματος. Δηλ. τῆς Χριστιανοδημοκρατίας ποὺ κυβερνᾶ τῆ χώρα,
στῆν οὐσία μονοπωλιακά, ἐδῶ καὶ σχεδὸν τριἀντα χρόνια καὶ δὲν τῆς ἐπιτρέπει νὰ ἐκσυγή
χρονίσει τοὺς θεσμούς της, νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ
τὴν ἀπειλὴ τῆς Δαμόκλειας Σπάθης τῆς οἰκονομικῆς χρεωκοπίας, τῆς διοικητικῆς παραλυσίας καὶ τοῦ καταποντισμοῦ στῆν πλημμυρίδα
τῆς γενικῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς αὐθαιρεσίας,
ἀκόμα καὶ τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος, ποὺ
κρέμεται μόνιμα πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι της.
Μέσα σ’ αὐτὸ τὸ καταθλιπτικὸ σκηνικὸ
πρέπει νὰ δεῖ κανεὶς τὸ 14o συνέδριο τοῦ
Ι.Κ.Κ., ποὺ πραγματοποιήθηκε στῆ Ρώ η, στὶς
18-23 Μάρτη. Σκοπὸς τοῦ συνεδρίου ηταν νὰ
ἐπιβάλει ὁριστικὰ στὸ κόμμα τῆν πολιτικὴ τοῦ
«ἱστορικοῦ συμβιβασμοῦ», ποὺ προωθοῦν ὁ
Ἀμέντολα καὶ ἡ ὑπὸ τὸν Ἐνρίκο Μπερλιγκουὲρ κυρίαρχη ὁμάδα, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ
ἱκανοὺς καὶ ψυχροὺς τεχνοκράτες οἱ ,ὁποῖοι
γνωρίζουν, βέβαια, θαυμάσια τὸν μαρξισμό,

ἀλλὰ καὶ «δὲν εἷναι κομμουνιστές», ὅπως βε-

“ -

βαιώνουν οἱ ἐπικριτές τους τῆς ἀριστερᾶς τοῦ
κόμματος, «οἱ ἂνθρωποι τοῦ Τολιάττι», ὅπως
τοὺς ἀποκαλοῦν οἱ μεμυημένοι, ποὺ μένουν
συσπειρωμένοι γύρω ἀπὸ τὸν Ἰνγκράο. Καὶ
ἦταν ἀκόμη σκοπὸς τοῦ συνεδρίου νὰ δώσει
στῆν ὁριστικὴ καθιέρωση αὐτῆς τῆς πολιτικῆς
ὅψη πανηγυρικὴ καὶ ὁρμὴ καινούργιο, ἱκανὲς
νὰ πείσουν τὶς τεράστιες λαϊκὲς μάζες αὐτοῦ
ποὺ οἱ Ἰταλοὶ κομμουνιστὲς ἀποκαλοῦν «καινούργιο ἱστορικὸ μπλιὸκ» πὼς τὸ Κομμουνιστικὸ Κόμμα εἶναι ἡ μόνη δύναμή ποὺ μπορεῖ

νὰ βγάλει τῆ χώρα ἀπὸ τὸ τέλμα καὶ τὸ
βοῦρκο, νὰ τὴν ἀπαλλάξει ἀπὸ τὴν προοπτικὴ
τοῦ μαρασμοῦ καὶ τῆς καθιέρωσής της σὰν

«ἀσθενοῦς» κρίκου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητας, νὰ τῆ λυτρώσει ἀπὸ τὴν πικρὴ μοίρα στῆν ὁποία τῆν καταδίκασαν οἱ
ἐσωτερικὲς καὶ διεθνεῖς δυνάμεις τῆς ἀντίδρασης καί, σὲ τελευταία ἀνάλυση, ἡ διπολικότητα
τοῦ σημερινοῦ κόσμου.
·

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ Ι.Κ.Κ.
Στὸ πρῶτο σκέλος τοῦ σκοποῦ του, τὸ Συνέδριο πέτυχε ἀπόλυτα. Γιὰ έξη μέρες τηλε-

211111532€§$V3§11611§1§§122:11::351°
ρίζει τώρα ὅτι πήραν μέρος 0’ αὐτὸ ὅχι μόνο οἱ
1.200 ἐκλεγμένοι δημοκρατικὰ ἀπὸ τὴ βάση
ἀντιπρόσωποι, ἢ οἱ 4.000 καλεσμένοι ἀπὸ τὶς
τάξεις τοῦ κόμματος· ἀλλὰ καὶ 700 ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν κοινωνικῶν καὶ ἰδεολογικῶν
ρευμάτων τῆς χώρας -ὡς καὶ ὁ Καρδινάλλιος
τοῦ Μιλάνου- στοὺς ὁποίους πρέπει νὰ προστεθοῦν καὶ 80 ξένες ἀντιπρασωπεῖες (πολλές
ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀνῆκαν σὲ σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικὰ καὶ ἀλλα κόμματα). Ποὺ σημαίνει; ὁλόκληρη ἡ Ἰταλικὴ κοινωνία γνωρίζει

τώρα ὅτι τὸ Ι.Κ.Κ. εἷναι ἕνα κόμμα μὲ τεράστια
ἀκτινοβολία 0’ ὁλόκληρη τῆ χώρα, ἀκόμα καὶ
μεταξὺ τῶν ἀντιπάλων του, στῆν ὁποία πρέπει
νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ μεγάλη καὶ ἀδιάκοπα ὀγκούμενη διεθνής του ἀκτινοβολία. Ἕνα κόμμα
ποὺ ξεπερνᾶ τὰ 10.ΟΟΟ.ΟΟΟ ψηφοφόρους καὶ
καθοδηγεῖ με φαντασία, ἐλαστικότητα καὶ αἴσθημα εὐθύνης τεράστιες ὀργανωμένες λαϊκές
δυνάμεις, με γνώμονα ὅχι στενά, σεχταριστικὰ
συμφέροντα, ἀλλὰ τὰ γενικότερα ἐθνικὰ συμφέροντα τῆς χώρας καὶ τοῦ λαοῦ της.
Τὸ συνέδριο πέτυχε καὶ στὸ δεύτερα σκοπό
τουῑ τὴν ἐπιβολὴ τῆς πολιτικῆς τοῦ « ἱστορικοῦ
συμβιβασμοῦ», τῆς πλατύτατης, μὲ ἀλλα λόγια,
συνεργασίας ἀνάμεσα σὲ κομμουνιστές, σοσιαλιστές, σοσιαλδημοκράτες, ρεπουμπλικάνους
καὶ προπαντὸς χριστιανοδημοκράτες, μὲ βάση
ένα πρόγραμμα δημοκρατικῆς ἀνανέωσης καὶ
ἀποφασιστικοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν δομῶν.
“Ὀλες οἱ πτέρυγες τοῦ κόμματος ἀποδέχτηκαν
αὐτῆ τὴν πολιτικὴ -ὄχι μόνο ἡ «ὁμάδα Μπερλιγκουὲρ» καὶ ὁ Ἀμέντολα μὲ τοὺς λιγοστοὺς
φίλους του, ἀλλὰ καὶὴ ὑπὸ τὸν Ἰνγκράο ἀρι-

τοῦτο νὰ σημαίνει ὅτι δὲν ἀπομένουν ’σοβαρὲς
διαφορές, ἀναφορικὰ μὲ τὸ χρόνο ἐφαρμσγῆς
της, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ περιεχόμενό της. Ὁ Ἀμέντολα, π.χ., ἐπέμενε στῆν «ἀμεση» ἐφαρμογὴ
αὐτῆς τῆς πολιτικῆς. Ὁ Ἰνγκράο, ἀντίθετα,
τόνισε ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ «ἱστορικοῦ συμβιβασμοῦ» δὲν εἰναι γιὰ αὑριο κι ὅτι πρέπει νὰ
προηγηθεῖ μιὰ συστηματικὴ προσπάθεια γιὰ
τῆν κατάτμηση τῆς Χριστιανοδημοκρατίας,
γιὰ τῆ χρεωκοπία τοῦ Φανφάνι (ποὺ θεωρεῖται
σήμερα ὁ κακὸς δαίμονας τῆς Ἰταλίας), γιὰ
τὴν ἐξοδο ἀπὸ τὸ κόμμα αὐτὸ τῶν προοδευτικῶν σκελῶν του, χάρις σὲ μιὰ συστηματικὴ
δουλειὰ τῶν κομμουνιστῶν στῆν ἴδια τὴ λαϊκὴ
βάοη τῆς Χριστιανοδημοκρατίας, δουλειὰ ποὺ
θὰ προκαλέσει βαθύτατες διεργασίες σ’ αὐτὲς
τὶς λαϊκές δυνάμεις ποὺ ἐξακολουθοῦν ἀκόμη
νὰ παραπλανιῶνται ἀπὸ τῆ Χριστιανοδημοκρατία. Ἡ ὁμάδα τοῦ Μπερλιγκουέρ, τέλος,
ὑπογράμμισε ὅτι δέν βάζει χρονικὰ περιθώρια
γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ «ἱστορικοῦ συμβιβασμοῦ», ἀλλὰ ἐπιμένει στῆν ἀνάγκη κινητοποίησης τοῦ κόμματος στοὺς τόπους δουλειᾶς,
στοὺς κοινωνικούς κόμβους, μὲ σκοπὸ τὴν ἐπιδίωξη πλατιῶν συμμαχιῶν ἀπὸ τὰ κάτω. Καὶ
ἐπιμένει, ἐπίσης, σὲ μιὰ βιαιότατη προσωπικὴ
ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ Φανφάνι, ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ ὁποίου ἀπὸ τὴν ἡγεσία τῆς Χριστιανοδημοκρατίας φαίνεται νὰ θεωρεῖται
συνθήκη ἐπαρκῆς καὶ ἱκανὴ γιὰ νὰ ἀνοίξει ὁ
δρόμος τῆς συνεργασίας μ’ αὐτὸ τὸ κόμμα.

ΡΙΖΙΚΟΣ ΟΡΙἈΝΩΤΙΚΟΣΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΑ-

Στὸ μεταξύ, ἡ ὁμάδα Μπερλιγκουὲρ ἀπέσπασε ἀπὸ τὸ Συνέδριο τῆν έγκριση βαθιῶν
ὀργανωτικῶν ἀλλαγῶνῑ περιορισμὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τῆς K.E. (ποὺ γίνεται ἕνα εἰδος κοινοβουλίου) καὶ τῆς «Διοίκησης» (ποὺ
παίζει ἕνα ρόλο συντονιστῆ σὲ στιγμές ἐνίσχυσης, ὅπως θὰ δοῦμε, τῆς ἀποκέντρωσης), αὑξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τῆς Γραμματείας
(ποὺ γίνεται τὸ «ἐπιχειρησιακὸ ἐπιτελεῖο» τοῦ
κόμματος), ὥστε νὰ ἐξασφαλιστεῐ ἡ πλήρης
κυριαρχία τῆς όμάδας Μπερλιγκουέρ, Παράλληλα -κι αὐτὸ εἶναι τὸ σημαντικὸ- σύγκληση
στερά, ὅλοι οἱ «ἄνθρωποι τοῦ Τολιάττι», πὀὺ
συνεδρίου τοῦ κόμματος κάθε 4 χρόνια πιὰ καὶ
ἐνδιάμεση σύγκληση, πάλι κάθε 4 χρόνια
σήμερα έχουν πάψει πιὰ νὰ ἀποτελοῦν τὴν κύρια καθοδηγητικῆ _ ὁμάδα καὶ διασώζονται
(ἀλλὰ ἐτσι ὥστε νὰ ἀπέχει δύο χρόνια ἀπὸ τὸ ἀκόμα κυρίως χάρις στῆν παρέμβαση τοῦ γη·Δ ι κομματικὰ ουνέδρια), συνεδρίου τῶν Ἐπαρχιακῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ κόμματος, ποὺ γιὰ
. ’ραιοῦ Προέδρου τοῦ Κόμματος, Λόγκο. Χωρὶς
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πρώτη φορὰ μετατρέπονται σὲ αὐτόνομα Σῶμα
τοῦ Κόμματος, Μ’ αὐτὴ τῆν τελευταία μεταρρύθμιση, θὰ ἐξασφαλιστεῑ, λένε οἱ εἰσηγητές, ἡ
προσαρμογῆ τοῦ κόμματος στὶς’ αὐξημένες
ἀπαιτήσεις κινητικότητας καὶ εὐελιξίας του,
προσαρμογῆ ποὺ ἀποτελεῖ σίγουρο τρόπο γιὰ
νὰ δοθεῖ μεγαλύτερο βάρος στὶς π-ρωτοβουλίες,
τῆς βάσης καὶ γιά νὰ ἐπιταχυνθεῖ ἡ δημοκρατικὴ ἀνανέωση ὁλόκληρου τοῦ πολύπλοκου
καὶ δυσκίνητου σήμερα μηχανισμοῦ.
“H βαθιὰ αὐτῆ ὀργανωτικὴ μεταρρύθμιοη
δέν χωρά πράγματι ἀμφιβολία ὅτι θὰ αὐξήσει
τὴν κινητικότητα καὶ εὐελιξία τοῦ κόμματος
καὶ θὰ συμβάλει στῆν ἀνύψωση τοῦ ἰδεολογικοῦ καὶ πολιτικοῦ ἐπιπέδου τῶν περιφερειακῶν στελεχῶν, ποὺ καλοῦνται τώρα νὸι ἐπωμισθοῦν εὐθύνες ποὺ μέχρι χτές ἀνῆκαν στῆν
K.E. Καὶ ἀσφαλῶς θὰ διευκολύνει καὶ ἐπιταχύνει τὴν πολιτικὴ συνεργασίας στῆ βάση, ἰδιαίτερα στὶς ἀναπτυγμένες βιομηχανικές περιοχες τῆς βόρειας καὶ μέρους τῆς κεντρικῆς
Ἰταλίας, ὅπου ἡ ἐπιρροὴ τοῦ Ι.Κ.Κ. εἶναι τεράστια. Ἀλλὰ καὶ δὲν χωρᾶ ἀμφιβολία ὅτι θὰ
αὐξήσει σὲ τρομακτικὸ βαθμὸ τὸ βάρος ποὺ θὰ
πέσει στὶς πλάτες τοῦ στελεχιακοῦ δυναμικοῦ
τοῦ ὑπανάπτυκτου καὶ καθυστερημένου ,νότου. Καθὼς καὶ ὅτι θὰ φέρει στῆν ἐπιφάνεια
μεγάλες διαφορὲς μεταξὺ τῶν περιφερειακῶν
ὀργανώσεων βορρᾶ καὶ νότου σὲ βασικὰ προβλήματα ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, καθὼς καὶ
ὅτι θὰ ἐνισχύσει τὸ βαθὺ χωρισμὸ σὲ βορρᾶ
καὶ νότο ποὺ ἐχει βαθιές ρίζες καὶ στηρίζεται
σὲ μεγάλες διαφορὲς παραδόσεων καὶ νοοτροπίας.

ΕΛΠΙΔΕΣ KI ΙΞΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
Τὸ ἐρώτημα ποὺ ἀπομένει νὰ ἀπαντηθεῖ εἰ·
ναι ἂν ἡ γραμμὴ πού πέρασε μπορεῖ πράγματι

καὶ τὰ ἀλλα κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς -τὸ Σοσιαλιστικὸ καὶ τὸ ὑπεραριστερὸ κόμμα τῆς
«Προλεταριακῆς ἐνότητας γιὰ τὸν κομμουνισμὸ-Μανιφέστο», με ἀποτέλεσμα ἡ Ἀριστερὰ
στὸ σύνολό της νὰ φτάσει ποσοστὸ ψήφων ποὺ
θὰ πλησιάζει τὸ 47—48 τοῖς ἐκατό. Γεγονὸς -ἀν
ἐπαληθευτεῖ- ποὺ θὰ σημαίνει καὶ ἀντίστοιχη
συρρίκνωση τῆς δύναμης τῆς Χριστιανοδημοκρατίας, “Οπότε ὁ Φανφάνι θὰ ἀπομονωθεῖ
καὶ θὰ ἀνοίξει ’έτσι ὁ δρόμος γιὰ κάποια συνεργασία με τοὺς X ιστιανοδημοκράτες.
Πόσο δύσκολα ε ναι, πάντως, τὰ πράγματα
φάνηκε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Μπερλιγκουέρ,
γιὰ νὰ καλυφθεῖ ἀπὸ τὶς κατηγορίες τῆς δεPer dafe al panitg
ξιᾶς, ἀναγκάστηκε νὰ στραφεῖ δημόσια ἐνανi ”1822! necessan
τίον τῆς ἀπόφασης τοῦ ἐπαναστατικσῦ καθεal suo lavoro
στῶτος τῆς Πορτογαλίας νὰ θέσει ἐκτὸς νόμου
ed alla sua lotta
τὸ
Πορτογαλικὸ
Χριστιανοδημοκρατικὸ
completiamo nel 1975
. .
Κόμμα, καθὼς καὶ δυὸ μικρὰ μαοϊκῶν τάσεων
ι __
q ιἸ raddoppio
κόμματα, Γεγονὸς ποὺ προκάλεσε κυριολεdella quota-tessera
- - μθ
κτικὰ ἀναστάτωσῆ στῆ βάση τοῦ Ι.Κ.Κ. καὶ ἐνἰσχυσε τὴ θέση ἐκείνων που ἀναρωτιοῦνται τὴ
σχέση ἐχει μὲ τὸν κομμουνισμὸ καὶ τὶς παραδόσεις του μιὰ πολιτικὴ ποὺ ἐξαναγκάζει τὸ
κόμμα σὲ τόσο ἀπαράδεχτες παραχωρήσεις
πρὸς τῆ συντήρηση.
Τὴν ἀπάντηση καὶ σ’ αὐτὰ τὰ ἐρωτηματικὰ
τῆ δίνει ὁ Ἀμέντολα. Ποῦ παρατηρεῖ ὅτι ὁ σοσιαλιστικὸς μετασχηματισμὸς δέν εἶναι γιὰ
νά ὁδηγήσει σὲ διέξοδο ἀπὸ τὸ τέλμα καὶ νὰ αὐριο, ἀλλὰ γιὰ τὰ τέλη μᾶλλον τοῦ αἰώνα, κι
ἀνοίξει τὸ δρόμο πρὸς τὸ σοσιαλιστικὸ μετα- ὅτι, στὸ μεταξύ, τὸ Ι.Κ.Κ. καλὰ θὰ κάνει νὰ
σχηματισμὸ τῆς Ἰταλίας. 'H ὁμάδα Μπερλιγ- ἀσχοληθεῖ καὶ μέ τὸ παρόν, μὲ τὶς δυνατότητες
κουὲρ ὑποστηρίζει ὅτι τὰ σημάδια ἀποδιάρ- ποὺ παρέχονται γιὸι κάποια ἐνίσχυση τῶν θέθρωσης τῆς Χριστιανοδημοκρατίας εἶναι τε- σεων τῆς ἐργατικῆς τάξης ἐστω καὶ μέσα στὰ
ράστια. ”Οτι στὶς περιφερειακές ἐκλαγές (στὶς πλαίσια τοῦ ἀστικοῦ συστήματος. Ἀπάντηση
15 «αὐτόνομες» περιφέρειες στὶς ὁποῖες διαι- ποὺ γεννά, φυσικά, ἀλλα μεγάλα καὶ ἀδυσώρεῖται ἀπὸ τὸ 1968 ἡ Ἰταλία) ποὺ θὰ διεξα- πητα ἐρωτήματικά. Ποὺ τὸ Ι.Κ.Κ. θὰ βρεῖ
χθοῦν κανονικὰ τὸν Ἰούνιο, τὸ IKK θὰ αὐξή- μπροστά του πολὺ σύντομα.
σει τὴ δύναμή του κατὰ 4-5 τοῖς ἓκατό, ὅτι
Ἀλέξης Φωτεινὸς
σημαντικὴ αὑξηση δύναμης θὰ σημειώσουν
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Μ. Μερλὼ - Ποντὺ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ζάν - Πὼλ Σάρτρ

(Οἱ Δίκες τῆς Μόσχας καὶ τὸ κομμουνιστικὸ πρόβλημα)
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HOPTOI‘AAIA:
«γενικὴ δοκιμὴ >>
τὸ πραξικόπη μα
τοῦ Σπίνολα,
Τοῦ ”Αρη Φακίνου
Λισσαβόνα, 18 Μάρτης - Μιάμιση μέρα στῆν
Πορτογαλία δέν εἶναι δυνατὸ νὰ ἐπαρκέσει
γιὰ νὰ μπορέσει κανεὶς νὰ συγκεντρώσει τὰ
στοιχεῖα ποὺ χρειάζονται γιά νά προβλέψει
ποῦ θὰ ὁδηγήσουν τὴ χώρα οἱ ἐξελίξεις τοῦ
τελευταίου ἐξαήμερου. «Ἡ κατάσταση εἶναι
ἐξαιρετικὰ ρευστή, τὰ πάντα μποροῠν ν’ ἀλλάξουν ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα», ἐξηγεῖ σὲ μιὰ μικρο‘ ' συγκέντρωση, ὄχι πολὺ μακριὰ ἀπὸ τὸ παλάτι
τοῦ Μπέλεμ, ὅπου συνεδριάζουν τὰ 24 μέλη
τοῦ Ἐπαναστατικοῦ Συμβουλίου, ένας λοχαγὸς τοῦ πυροβολικοῦ. Ἀλλὰ ένα ἐρώτημα, πού
τὸ βλέπει κανεὶς αὐτὲς τὶς μέρες στὶς σελίδες
τῶν ἐφημερίδων ὅλου τοῦ κόσμου, ἀνεβαίνει
καὶ 0101 χείλια τῶν ἀκροατῶν τοῦ λοχαγοῦ 1101‘)
ὅλο πληθαίνουν; «Γ ιατί ὁ στρατηγὸς Σπίνολα
ὑποστήριξε καὶ ἐπικύρωσε μέ τὴ συμμετοχή
του ένα ἀντιπραξικόπημα καταδικασμένο σὲ
ἀποτυχία; Γιατί αὐτὴ ἡ ἀτζαμοσύνη τῶν κινηματιῶν; Πῶς ἐξηγεῖται μιὰ ὁλόκληρη σειρὰ
συμπτώσεων καὶ κακῶν ὑπολογισμῶν;» Αὐτὴ
τὴ στιγμὴ ὅλοι ξέρουν ὅτι ὁ στρατηγὸς Σπίνολα εἶχε ἀποφασίσει νὰ παίξει τὸ παιχνίδι
τοῦ στρατηγοῦ Ντέ Γκώλ, νὰ περιμένει δηλαδὴ
ὑπομονετικὰ στὸ «ψυγεῖο τῆς Δημοκρατίας»,
τὴν πρώτη μεγάλη μετεκλογικῆ πολιτικὴ κρίσηΙ
για νὰ παρουσιασθεῖ, καὶ πάλι, σὰν «ἐγγυητῆς
τῆς ἀντιφασιστικῆς ἑνότητας», δηλαδή, οὐσιαστικά, τῶν συμφερόντων τοῦ Πορτογαλικοῦ
συντηρητισμοῦ 1101‘) κινδυνεύουν πιὰ θανάσιμα
ἀπὸ τὸ μαζικὸ λαϊκὸ κίνημα. "Eva κίνημα ποὺ
φαίνεται νὰ κατευθύνει τὸ θεσμοποιημένο πιὰ
Ἐπαναστατικὸ Συμβούλιο. Ποιὲς ἐκτιμήσεις ἢ
ποιοὶ ὑπολογισμοὶ έπεισαν τὸν τόσο ἐμπειρο
στρατηγὸ ν’ ἀνταλλάξει τὴ σχεδὸν βέβαιη ἐπιτυχία τοῦ πολιτικοῦ παιχνιδιοῦ μὲ τὴ «ρωσικῆ
ρουλέτα» τοῦ πραξικοπήματος;
Σύμφωνα μὲ μερικές, ἀνεξακρίβωτες ὅμως
μέχρι τὴν ὥρα, πληροφορίες ποὺ προέρχονται
ἀπὸ βασικὰ στελέχη τοῦ Πορτογαλικοῦ Δημο-

ἕὲαὲῗὲἳὲρῗὲζῖἶΐεῗιέἶῗ (ἒῖὴρῗιέ Ἑῖὺβιῖῗῇξῖωὲ
στρατηγὸς ντὲ Σπίνολα έκανε κακὴ ἐκτίμηση
τῆς κατάστασης γιατί, ἁπλούστατα, στηρίχθηκε σὲ κατασκευασμένες πληροφορίες 1101‘) ἐπίτηδες έθεσαν στῆ διάθεσή του
ἀνώτεροι ἀξιωματικοί, μέλη τῆς όμάδας ποὺ
εἶχε ὀργανώσει τὸ ἀντιπραξικόπημα. Ὁ Σπίνολα, σύμφωνα μὲ τὶς ῖδιες πάντα πληροφο-

r , ρίες, τοὺς χρειαζόταν γιὰ νὰ «μὴ φοβηθεῖ καὶ
ι

πολὺ ὁ λαὸς» καί, κυρίως, γιὰ νὰ ἐξασφαλι-

σθεῖ, σε περίπτωση ἐπιτυχίας τοῦ ἀντεπαναστατικοῦ πραξικοπήματος, ἡ συνεργασία τῶν
κεντροαριστερῶν πολιτικῶν δυνάμεων καθὼς
καὶ τῆς δεξιάς μερίδας τοῦ Σοσιαλιστικοῦ
κόμματος τοῦ Μάριο Σοάρες, ”Ομως, οἱ πραξικοπήματίες γελάστηκαν σχετικὰ μὲ τὸν «καταπραῦντικὸ» ρόλο τοῦ Σπίνολα, ἂν κρίνει
τουλάχιοτον κανεὶς ἀπὸ τὴ γενικὴ λαϊκὴ ἀνακούφιση ποὺ ἀκολούθησε τῆν ἀναγγελία τῆς
λατινοαμερικανικῆς περιπλάνησης τοῦ στρατηγοῦ πρὸς ἀναζήτηση πολιτικοῦ ἀσύλου.
«Κανένας δέν θά τὸν μπάσει στὸ σπίτι του»,

φωνάζει ἕνας φοιτητῆς 1101‘) ἀνήκει στὸ Προλεταριακὸ Κόμμα (μαοϊκὸ) πού λέγεται πὼς θ’
ἀπαγορευθεῖ ἡ λειτουργία του< «Ποιὸς θέλει
νά ’χει στῆ χώρα του ἕνα στρατηγὸ πράκτορά
τῶν Ἀμερικανῶν;»
Δὲν ἐχει.ἀποδειχτεῖ, γιὰ τὴν ὥρα, ὅτι ὁ ντέ
Σπίνολα εἰναι πράκτορας τῶν Ἀμερικανῶν,
ἀλλὰ φαίνεται πῶς τὰ «μαρξιστικὰ» βι λία
1101‘) λέγεται ὅτι μελετοῦσε στὶς ἐλεύθερες ωρες
του, στῆν Ἀφρική, δὲν κατάφεραν ν’ ἀλλάξουν καὶ πολὺ τὶς ὑπερδεξιὲς πεποιθήσεις του.
Ἐξ ἀλλου, ὅλες σχεδὸν οἱ πορτογαλικές ἐφημερίδες δημοσιεύουν ἐξακριβωμένες πληροφορίες γιὰ τὶς συχνές ἐπισκέψεις 1101‘) ἓκαναν
,τὸν τελευταῖα καιρὸ στὸν στρατηγὸ Σπίνολα
μεγαλοκεφαλαιοῦχοι καὶ ἀντιπρόσωποι τραπεζικῶν συγκροτημάτων, Ἀσφαλῶς, θέμα τῶν
συζητήσεων ποὺ θὰ ἐγιναν στὸ γραφεῖο τοῦ
στρατηγοῦ μὲ τὸ μονόκλ, δὲν ἦταν τὸ «Κεφάλαιο» τοῦ Μάρξ...
Σ’ ένα συνοικιακὸ γραφεῖα τοῦ Σοσιαλιστικοῦ κόμματος, ἡ ἀποψη πού ἀναπτύσσεται
ἀπὸ τὸν Ἀντόνιο Ρέγιες, ποὺ εἰναι συνδικαλιστικὸ στέλεχος τοῦ κόμματός του, σχετικὰ μὲ
τοὺς οὐσιαστικοὺς ἀντικειμενικοὺς σκοποὺς
τοῦ σπινολικοῦ πραξικοπήματος, ἐχει κι αὐτῆ
τὸ ἐνδιαφέρον της. Φαίνεται μάλιστα πῶς τὴ
συμμερίζεται μιὰ ἀρκετὰ πολυάριθμη μερίδα
τῆς πορτογαλικῆς ”Ακρας Ἀριστερᾶς. «Τὸ
Ἐπαναστατικὸ Συμβούλιο καὶ ἡ νέα κυβέρνηση», ὑπογραμμίζει ὁ Ἀντόνιο Ρέγιες, «πρέπει νὰ προχωρήσουν ὅσο γίνεται πιὸ γρήγορα
στῆν ὁριστικὴ καὶ βαθιὰ ἐκκαθάριση τοῦ
στρατοῦ. Ποιὸς μᾶς βεβαιώνει ὅτι ἡ ἐπιχεί-

"Av θυμηθοῦμε ὅτι καὶ στῆ Χιλῆ εἶχε γίνει
μιὰ ἀνάλογη «γενικὴ δοκιμὴ» πρὶν τὸ τελικὸ
πραξικόπημα ποὺ ἀνέτρεψε τὸν πρόεδρο Ἀλιέντε, ἡ ὑπόθεση τοῦ Ἀντόνιο Ρέγιες μετατρέπεται ἀμέσως σὲ ἀνατριχιαστικὸ ἐνδεχόμενα.
Θὰ τὸ ἀποκλείσουν ἀραγε οἱ ἐντυπωσιακές
ἐθνικοποιήσεις τῶν τραπεζῶν, οἱ συλλήψεις
μελῶν τῶν διοικητικῶν συμβουλίων πολλῶν
μεγάλων οἰκονομικῶν συγκροτημάτων, ὅπως ἡ
Κομπανία Οὐνιάο Φαμπρὶλ (ποὺ λέγεται ὅτι
εἶχε ὑποσχεθεῖ τὴν ἀμεση χρηματοδότηση τοῦ
νέου καθεστῶτος, σὲ περίπτωση ἐπιτυχίας τοῦ
ἀντεπαναστατικοῦ πραξικοπήματος) καὶ ἡ
ὑπόσχεση μιᾶς ριζικῆς ἀγροτικῆς μεταρρύθμισης, “Av κρίνει κανεὶς ἀπὸ τὰ συνθήματα πού
ἀκούγονται στὶς καθημερινές διαδηλώσεις καὶ
ἀπὸ τὰ πλήθη πού κατακλύζουν τοὺς δρόμους
καὶ τὶς λεωφόρους τῆς Λισσαβόνας γιὰ νὰ ἐκδηλώσουν τὴν ὑποστήριξή τους στὸ Κίνημα
τῶν στρατιωτικῶν, κάθε φορὰ πού τὸ ραδιόφωνο ἢ ἡ τηλεόραση ἀναγγέλλουν τὴ σύλληψη ἀτόμων μὲ τὴν κατηγορία τῆς συμμετοχῆς στὸ τελευταῖα πραξικόπημα (ἀπὸ τὶς ὀκτὼ
τὸ βράδυ μέχρι τῆς ἐντεκα καὶ μισὴ ἀναγγέλθηκαν μιὰ δεκάδα συλλήψεις), ὁ πορτογαλικὸς
λαὸς φαίνεται νὰ τρέφει μεγαλύτερη ἐμπιστοσύνη στῆν ὕπαρξη τοῦ εἰδικοῦ Ἐπαναστατικοῦ Δικαστηρίου, ἡ δημιουργία τοῦ ὁποίου
ἀναγγέλθηκε ἀπὸ τῆν ἐπιτροπὴ έρευνας γιὰ τὰ
γεγονότα τῆς 11ης τοῦ Μάρτη. «Μονάχα αὐτὸ
τὸ δικαστήρια θὰ μπορέσει νὰ μᾶς ἀπαλλάξει
ἀπὸ τὸ φασιστικὸ καρκίνωμα», δηλώνει μιὰ
νεαρῆ φοιτήτρια ποὺ ἀνήκει στὸν ὑπὸ ἀπαγόρευση Προλεταριακὸ (μαοϊκὸ) σχηματισμό.
«Τὸ ἴδιο ὅμως αὐτὸ δικαστήρια θὰ ἀπαλλάξει
τὴ χώρα καὶ ἀπὸ σᾶς· ὑπάρχει αὐτὸς ὁ κίνδυνος», παρατηροῦμε.

ρηση αὐτῆ δὲν ἦταν ἕνα εἶδος π ρ ό β α ς γιὰ

«Εἴμαστε συνηθισμένοι στῆν παρανομία.
”Αλλωστε ἐμᾶς χρησιμοποιοῦν πάντα οἱ κομμουνιστές γιὰ νὰ βγάζουμε τὸ φίδι ἀπὸ τὴν
τρύπα. Στὸ προηγούμενα πραξικόπημα πού
ἐπιχείρησε ὁ Σπίνολα, ἤμαστε oi πρῶτοι ποὺ
τρέξαμε νὰ στήσουμε ὁδοφράγματα. Ἡ κάθαρση πρέπει νὰ εἶναι ἀμείλικτη, ἀλλιώτικα
ὑπάρχει κίνδυνος νὰ συνεχίσουμε αὐτῆ τῆ συζήτηση στὶς φύλακές».
Μὰ ἂν αὐτὸς ὁ κίνδυνος ὑπάρχει στὴν Πορτογαλία, τί νὰ ποῦν οἱ ”Ελληνες;

νὰ διαπιστωθεῖ ποιὲς οτρατιωτικὲς μονάδες
καὶ ποιοὶ ἀξιωματικοὶ εῖναι πιστοὶ στὸ νέο καθεστὼς καὶ ποιοὶ ὄχι;»

Α. Φ.

Κυκλοφορεῖ

’75 e

Τὸ Σάββατα καὶ κάθε Σάββατα το ’75
Διευθυντής’;’

’75

Μανώλης Γλέζος
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ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ TA ΒΑΤΡΑΧ IA...
T013 Πέτρου Εὐθυμίου

Μιὰ ἀπὸ τὶς σκληρότερες ἀπεργίες ἔχει ξεσπάσει ἀπὸ τὶς 16 Γενάρη στὸ
Μαντὲμ-Λάκκο, στὴ B.A. Χαλκιδικῇ, στὰ μεταλλωρυχεῖα τοῦ Μποὸοσάκη.
Πεντακόσιοι ἐργάτες συνεχίζουν ἀνυποχώρητοι πάνω ἀπὸ ὁυὸ μῆνες τώρα
τὸν ἀγώνα τους, οὐοιαστικὰ μόνοι καὶ ἀβοήθητοι. Ποιὰ εἶναι ἐκεῖνα τὰ
στοιχεῖα 1101‘) γέννησαν καὶ κάθε μέρα στερεώνουν αὐτὴν τὴν ἀποφασιστικότητα, καὶ ποιὰ εἶναι ἡ ἀντίληψη ποὺ ἔχουν οἱ ἴὸιοι οἱ ἀπεργοὶ γιὰ τὸν ἀγώνα
καὶ τὸ περιεχόμενό του, εἶναι τὸ ἀντικείμενο τῆς ἔρευνάς μας στὰ χωριὰ τῶν
ἐργατῶν.
Ἂν ἡ ζωὴ τοῦ ἐργάτη εἶναι πάντα σκληρή, ἡ
ζωὴ τοῦ μεταλλωρύχου εἷναι ἀκόμα σκληρότερη. Τὸ ὀχτάωρο μέσα στῆ στοά, 0’ ἕναν ὑγρὸ
καὶ στενὸ χῶρο, μὲ τὴ σκόνη καὶ τὶς ἐκρήξεις
τοῦ φουρνέλλου, ἐξαντλεῖ καὶ ἐξουθενώνει
πολὺ περισσότερα ἀπὸ ὅ,τι μιὰ σκληρὴ δουλειὰ στῆν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους. Θὰ περίμενε
κανεὶς σὰν αὐτονόητη καὶ μιὰν ἰδιαίτερη ἐργασιακῆ θέση τοῦ μεταλλωρύχου. Ἑφτάωρο τὸ
περισσότερα ὁ χρόνος ἐργασίας του, ἰατρικὴ
παρακολούθηση συνεχῆ, ἰδιαίτερες άδειες,
προληπτικοῦ χαρακτήρα,Ι ὑψηλὸ ῆμερομίσθιο,
μιὰ εἰδικὴ πρόνοια, με λίγα λόγια, ὥστε νὰ μὴν
εἶναι ἡ ζωή 101) ἀπ’ τὴ στιγμὴ ποὺ θὰ κατέβει
στὸ πηγάδι γιὰ πρώτη φορά, ἕνας συνεχὴς
ἀγώνας με τὴν ἀναπηρία ῆ καὶ τὸ θάνατο
ἀκόμα,
Κάτι τέτσιο δὲν φαίνεται νὰ συμβαίνει στὸν
τόπο μας, οὔτε βέβαια, στὸ Μαντέμ-Λάκκο τοῦ
Μποδοσὰκη.
Στὰ τρία πηγάδια τοῦ Μαντὲμ-Λάκκο; Σεβαλέ, Μαύρη Πέτρα καὶ Ὀλυμπιάδα, οἱ συνθῆκες ἐργασίας εἶναι ἐξοντωτικές. Οἱ ἐργάτες
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δουλεύουν 0‘8 βάθος μέχρι 115 μέτρα, ἐνῶ ἡ
ὑγρασία στὶς στοὲς εἶναι φοβερή, καὶ ἐπάνω
τούς στάζουν συνεχῶς νερά, 1101‘) τρέχουν παν-

τοῦ ἀπὸ τὰ τοιχώματα. Τὰ ἀτυχήματα εἶναι
πολὺ συχνά, καὶ ὀρισμένες φορές θανατηφόρα.
Ἡ συνεχὴς ἀναπνοὴ τῆς σκόνης τοῦ σιδηροπυρίτη ἀπὸ τὶς ἐκρήξεις τῶν φουρνέλλων,
προκαλεῖ τῆν πνευμονοκονίαση, ποὺ καθιστᾶ
τὸν ἐργάτη ἀνίκανο γιὰ ὁποιαδῆποτε ἐργασία.
Εἶναι ἀνατριχιαστικὸ πόσο γρήγορα καὶ 0‘8 τί
μεγάλα ποσοστὰ προσβάλλει ἡ πνευμονοκονίαση τοὺς ἐργάτες. Ὑπάρχουν ἅνθρωποι ποὺ
προσβάλλονται στοὺς έξη πρώτους μῆνες τῆς
δουλειᾶς, καὶ στὰ χωριὰ γύρω ἀπὸ τὸ
Μαντὲμ-Λάκκο, μπορεῖς νὰ δεῖς συνταξιούχους 08 ἡλικία 25-26 χρονῶν. (Ἀπὸ τὸ 1962
ως σήμερα 600 ἄτομα ἓπαθαν πνευμανοκονίαση καὶ συνταξιοδοτσῦνται ἀπὸ τὸ ΙΚΑ μὲ
1500-1800 δραχμέςῑ Ἀλλὰ τὸ πασὸ τῆς σύνταEr]; μειώνεται διαρκῶς γιατὶ τὸ ΙΚΑ κρίνει
πάντοτε ὅτι μειώνεται ὁ βαθμὸς ἀναπηρίας).
Στὴ Μεγάλη Παναγιά, τὸ μεγαλύτερο ἀπ’ τὰ
χωριὰ τῆς περιοχῆς, ὑπολογίζεται ὅτι ὑπάρ-

χουν 200 ἐργάτες καὶ 120 συνταξισῦχοι ἀπὸ τὸ
«χαλίκωμα», ὅπως λέγεται λαϊκὰ ἡ πνευμονοκονίαση. Στὸ Παλαιοχώρι, 80 εἷναι οἱ ἐργάτες
καὶ 120 οἱ «χαλικωμένοι» συνταξιοῦχοι. Καὶ
οἰ ἴδιες ἀναλογίες ὑπάρχουν 0‘8 ὅλα τὰ χωρια

τῆς περιοχῆς·

ΤΟ ΕΝΑ ΠΟΔΙ ΣΤΟ ΛΑΚΚΟ
Τῆ γνωμάτευση για τὸ ποσοστὸ ἀναπηρίας
καὶ τῆ συνταξιοδότηση ἢ ὅχι, τὴν κάνει τὸ
ΙΚΑ. Πέρα ἀπὸ ὅτι οἱ ἐργάτες δὲν ’έχουν καμιὰ
ἐμπιστοσὺνη στὸ ΙΚΑ («Τὸ IKA ειναι ἕνα μὲ
τὸ Μποδοσάκη», εἷπε χαρακτηριστικὰ -ἕνας
ἐργάτης), ἂς δοῦμε μέσα ἀπὸ τῆ διήγηση ἑνὸς
άλλου ἐργάτη ποιὰ εἷναι ἡ διαδικασία αὐτῶν
τῶν γνωματεὺσεων; «Μέ 13 χρόνια στὰ ὑπόγεια, με έβγαλε τὸ ΙΚΑ συνταξιοῦχο τὸ ’67, μὲ
33.5 τοῖς έκατὸ ἀναπηρία (πνευμονοκονίαση).
Ἐπὶ χούντας, μὲ ἐπέμβαση τοῦ Μποδοσάκη τὸ
ποσοστὸ καταργήθηκε καὶ τὸ ἐκαναν 0101 51
τοῖς ἑκατό, ὥστε τὸ ἕνα πόδι σου νὰ εἶναι στὸ
λάκκο καὶ τὸ ἀλλο ἐξω. Καὶ ἂν 68v βγαίνεις
0101 51 στὰ έκατό, σοῦ κόβουνε τῆ σύνταξη καὶ
68v παίρνεις οὔτε χαρτὶ γιὰ δουλειὰ οὔτε σύνταξη. Δη λαδή, σὰν νὰ σοῦ λέγει θέλεις πέθανε,
,
θέλεις ζῆσε. Κι ὅταν σοῦ κόβουνε τῆ σύνταξη,
<
δῆθεν σὲ στέλνουν ξανὰ σὲ 8111190118; 1013 IKA.
;
Κι ὅταν πᾶς, σὲ τυραννᾶν ὅπως τὸ Χριατό, κι ζ
ἀπ’ τὴν ἄλλη σὲ χτυπᾶν στὶς πλάτες καὶ σοῦ λὲν ’ἔ
«εἷσαι ὑγιής». Κι ἅμα κηρύξεις δικαστήρια, ῑ
ἅμα δοῦν τὰ δεινὰ ὅτι ζορίζονται, στὸ ρίχναυν ,
στὸν ”Αρειο Πάγο. ”Av εἷναι δυνατὸν ἕνας 118— :
θαμένος ἄνθρωπος νὰ ἔχει δυνάμεις νὰ φτάσει μέχρι τὸν ”Αρειο Πάγοέ Καὶ γιὰ νὰ βρεῑς δου- »ζ

λειά, γιὰ νὰ πᾶς σὲ ἐπιχείρηση, πρέπει ἡ ἐταιρία νὰ σὲ στείλει σε δικαὺς της γιατρσύς, "Av
βαστάει ἡ τσέπη σου καὶ λυπᾱσαι τὴν τσέπη
τοῦ γιατροῦ, καὶ λαδώσεις τὸ γιατρό, θὸι πιάοεις δαυλειά. ”Av δὲ λαδωθεῖ ὁ γιατρός, δὲν
ὑπάρχει δουλειά,>>
”
Τὸ ὀχτάωρο, τὰ ἀτυχήματα καὶ τὸ «χαλίκωμα» ἀμείβονταν μέ 182 δρχ. βασικὸ μεροκάματα καὶ μὲ τῆν «ἐργολαβία», ἀνὰ μέτρα
ἐξόρυξης, ποὺ έφτανε τὶς 1480 δραχμές. Γιατρὸς δέν ὑπῆρχε στὶς σταές. Σὲ περίπτωση ἀτυχήματος έπρεπε νὰ βρεθεῐ ὁ γιατρὸς τοῦ ΙΚΑ
ἀπ’ τὸ Στρατώνι, ἢ ὸ ἁγροτικὸς γιατρὸς τῆς
Μεγάλης Παναγιάς, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀπουσίαζαν σὲ ἐπισκέψεις σε ἀλλα χωριὸι τῆς περι0X7];Ἡ ἐργολαβία, καταγγέλλεται ἀπὸ τοὺς ἐργάτες σὰν ἄλλος ἕνας τρόπος ποὺ έχει ἐφεὺρει
ὁ Μπαδοσάκης νὸι τοὺς ὑποχρεώνει νὰ τοῦ
βγάζουν περισσότερη δαυλειά, μὲ δόλωμα τῆν
καλυτέρευση τῆς ἀμοιβῆς τους, προκαλώντας
ἐτσι τῆν ἐξουθένωσή τους.
Κάθε συνεργεῖο τῶν 4—5 ἐργατῶν ποὺ κατεβαίνει στῆ στοά, εἶναι κατ’ ἀρχὴν ὑποχρεωμένο να μείνει μέσα καὶ τὶς 8 ὧρες, ἀκόμα κι
ἂν κατορθώσει να βγάλει τὴν καθορισμένη
παραγωγὴ σε λιγώτερες ὧρες. Κάθε μέτρα ποὺ
προχωράει τὸ συνεργεῖο ἀμείβεται μὲ 1480
δραχ, ποὺ τὶς μοιράζονται ἀνισα τὰ μέλη του
ὁ («ἐπικεφαλῆς» ποὺ γεμίζει τὰ φουρνέλλα,
παίρνει 20 τοῖς ἑκατὸ παραπάνω ἀπὸ τὸν μπαζαδόρο καὶ 10 τοῖς ἑκατὸ παραπάνω ἀπὸ τὸ
μιναδόρο καὶ τὸ χειριστή). Αὐτὸ τὸ σὺστημα
ἀμοιβῆς καταγγέλλεται σάν ένας ἀλλος τρόπος
τῆς ἐπιχείρησης νά δημιουργεῖ διακρίσεις
ἀνάμεσα στοὺς ἐργάτες καὶ να τοὺς διασπᾶ
προσπαθώντας να δημιουργήσει «προνομιαὺχους» καὶ μή.
Στὶς 20 Δεκέμβρη τοῦ ’74 οἰ ἐργάτες τῶν
μεταλλείων τοῦ Μπαδοσάκη στῆ γενικῆ συνέλευση ταῦ σωματείου τους ἀποφάσισαν ὁμόφωνα, διὰ βοῆς, τῆ διεκδίκηση τῶν ἀκόλουθων
αἰτημάτων τους; α. αὒξηση μεροκάματου σὲ
400 δρχ., β. αὑξηση ἐπιδόματος ἐξόρυξης ἀνὰ
μέτρα σέ 2.000 δρχ., γ. τοποθέτηση γιατραῦ
στὶς γαλαρίες. Μετὰ ἀπὸ δυὸ πραειδοποιητι-

ἔξἰὲἦῑΕέἕὶῗῗομῖἶέἓέηρηπῗὲςὸἶῖξῖῗέῧ 233%”:
ἀποτέλεσμα, στὶς 16 Γενάρη ἀρχισε ἡ ἀπεργία
διαρκείας ποὺ συνεχίζεται μέχρι σήμερα χωρὶς
νὰ ὑπάρξει οὔτε ἕνα δείλιασμα, οὔτε ἕνας
άπεργασπάοτης.

ME TO XAAKA ΣΪΟ ΛΑΙΜΟ
Τὴν ἀπεργία τὴν κήρυξε ἐπίσημα τὸ σωματεῐο τῶν μεταλλωρὺχων. Σωματεῖο ποὺ ἡ διοίκησή του ἐκλέχτηκε στῆν Ἑφταετία, ὅταν,
ὅπως μᾶς εἷπε ένας νέος ἐργάτης «Τότε δὲν
ἐνδιέφερε τὸν ἐργάτη ποιὸν θὰ βγάλει, γιατὶ

εἷχε τὸ χαλκὰ στὸ λαιμό του, καὶ δὲν έβλεπε
νά ’χει σημασία ἡ ἐκλογή»,
Στῆν πορεία, ὅμως, τῆς ἀπεργίας φάνηκε
μιὰ διάσταση ἀνάμεσα σὲ ὁρισμένα τουλάχισταν μέλη τῆς διοίκησης ταῦ σωματείαυ καὶ
τῶν ἀπεργῶν. Αὐτὰ τὰ όρισμένα μέλη τῆς διοίκησης θέλουν ἡ ἀπεργία νὰ περιχαρακωθεῖ
γύρω ἀπὸ τὸ στενὰ διεκδίκητικὸ χαρακτῆρα
της, νὰ μείνει «οἰκογενειακῆ ὑπόθεση»
ἀπεργῶν-ἐργοδοσίας καὶ νὰ μὴν κλιμακωθεῖ ὁ
ἀγώνας με μιὰ διαφωτιστικὴ καμπάνια στὸν
τύπα, στοὺς πολιτικοὺς φορεῖς καὶ στὶς μαζικὲς ὀργανώσεις. Ἀρνοῦνται νὰ δεχταῦν χρηματικῆ βοήθεια γιὰ τοὺς ἀπεργαὺς καὶ ἐπιστρέφουν τὰ χρήματα ποὺ στέλνονται γιὰ ἐνίσχυση, «για νὰ μὴν κομματισθεῖ ἡ ὰπεργία»,
καθὼς λένε στοὺς ἁπορημένους γιὰ μιὰ τέτοια
συμπεριφορὰ ἐργάτες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, δὲν ἐν·
ημερώνουν ὅσα πρέπει τοὺς ἐργάτες γιὰ τὸ
σύνολα τῶν κινήσεων καὶ ἐξελίξεων γύρω ἀπὸ
τὴν ὰπεργία, ποὺ γίνονται ἀπὸ διάφορες
πλευρές, ἐργαδασία, ὑπαυργεῐο ἢ ἄλλους φαρεις.

«ἡ κυβέρνηση μὲ τὰ συμφέροντα
τοῦ Μπαδοσάκη
κι όχι τῶν ἐργατῶν»
Ἡ συνεκτικότητα καὶ ἡ μαχητικότητα τῶν
ἀπεργῶν στηρίζεται μόνο στὴ βαθειὰ πίσιη
τοῦ δίκαιου τῶν αἰτημάτων τους. Νά δυὸ χαρακτηριστικὲς ἀπαντήσεις σὲ ἐρώτημα σχετικὸ
μὲ τὴν πιθανότητα νὰ ὑπάρξουν ἀπεργοσπάστες ἢ νὰ ἐπιστρέψαυν στῆ δουλειὰ χωρὶς νὰ
πετύχαυν τὰ αἰτήματά τους; « Αὐτὸ ποὺ πρέπει

ὅλοι νὰ καταλάβαυν καὶ πρὶν ἀπ’ ὅλους ὁ
Μποδοσάκης, εἶναι ὅτι εῖμαστε χέρι-χέρι ἑνω-

μένοι, ὅπως εῖναι μιὰ ἀλυσίὸα καὶ ὁὲν μπορεῖς νὰ βρεῖς τῆν ἄκρη. Ἕνα σῶμα, μιὰ ψυχή».
— «Κοίτα νὰ δεῖς, πάω νὰ δουλέψω ἀλλαῦ γιὰ

100 δραχμές. Ἐδῶ γιὰ 200 δέν ξαναμπαίνω».
”Ολοι σχεδὸν οἱ ἐργάτες διαφωνοῦν μὲ τὴν
ἀντίληψη ποὺ έχει τὸ σωματεῐα πάνω στὸν
τρόπο ποὺ πρέπει νὰ δοθεῖ καὶ νὰ συνεχιστεῖ ὁ
ἀγώνσς. Ἀκόμα περισσότερο, κανένας ἀπ’ αὐτοὺς δέν περιμένει τίποτα ἀπὸ τὴν συνδικαλιστικῆ ἱεραρχία. Οὔτε ἡ ΓΣΙΞΕ οὔτε ἡ Ὁμοσπσνδία Μετάλλου εῖναι παράγοντες ποὺ μετρᾶνε σὰν συμπαραστάτες στ“ συνείδηση τῶν
ἐργατῶν. Κάποιος ἐργάτης Elite ,χαρακτηριστικὰ γιὰ τὸν ὲκπρόσωπα τῆς Ὁμοσπονδίας
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ΟΪΑΝ ΜΑΛΩΝΟΥΝ,
ΔΥΟ ΒΟΥΒΑΛΙΑ
Δὲν εῖμαστε σὲ θέση να ἐπιβεβαιώαουμε
ἓναν ρόλο τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ὁμοσπονδίας.
Ἀλλὰ σε μιαν άλλη συζήτηση, μὲ ἀλλον ἐργάτη, μεγαλύτερο στα χρόνια, ἀκούσαμε για τὸ
ρόλο τῶν συνδικαλιστικῶν φορέων μια ἀλληγορία, ποὺ πιστεύουμε ὅτι ἔχει μια τρομακτικὴ
ἀλήθεια καὶ βαρύτητας «Φίλε μου, ὅταν μαλώνουν δυὸ βουβάλια α’ ἕνα βοῦρκο, τὸ πληρώνουν τα βατράχια. Πὲς δποιους θὲς βαυβάλια,
τὸν Μπαδοσάκη, τὶς Ὁμασπονδίες, τὴν κυβέρνηση. Βατράχια, ὅμως, εἷμαστε ἐμεῑς. Ἐκεῖ
πάνω παίζεται ένα μπεγλέρι ποὺ δὲν τὸ ξέρουμε. Ὁ ἀγῶνας μνήσκει σε μᾶς, καὶ πρέπει
ν’ ἀνοίξει ἄλλος δρόμος». Κι ένας ἀλλος ἐργάτης παὺ ἀκουγε, συμπλήρωσε; «Γαϊδούρια εἴμαστε ἐμεῖς, σαμάρια αἱ ἄλλοι».
Μπρὸς α’ αὑτὴ τὴν κατάσταση πολλοὶ ἐργάτες, βασικα νέοι, ἀλλα καὶ μεγαλύτεροι στῆν
ἡλικία, νιώθουν τὴν ἀνάγκη να πάρει ὁ ἀγώνας τους μιαν ἄλλη τροπή. Ἔτσι, τὶς μέρες ποὺ
βρισκόμαστε στα χωρια τῶν ἀπεργῶν, τὸ
Στρατώνι, τὴ Μεγάλη Παναγιά, τὸ Παλαιοχώρι, εἶχε ἀρχίσει μια ζύμωση γύρω ἀπὸ τῆν
ἀναγκαιότητα μιᾶς γενικῆς συνέλευσης ποὺ θα
ἐκλὲξει απεργιακῆ ἐπιτροπὴ ἀγώνα. Μιλώντας
μὲ τοὺς ἐργάτες που ἀντιπρασωπεύουν αὐτὴ
τὴν αποψη, εἴδαμε μια πολὺ εὐρύτερη ἀντίληψη τοῦ ἀγώνα καὶ τοῦ τί ἐκπροσωπεῑ ἡ
ἀπεργία ἀπ’ αὐτὴ που ἐπιμένει να ’έχει τὸ σωματειο.
«Πρέπει να συνεχίσουμε τὸν ἀγῶνα, γιατὶ

δέν κερδίζεται μὲ αταυρωμένα χέρια. Ὁ κόσμος κάθεται στα χωριά του καὶ δέχεται κάθε
εἴδους ἐπιρραὲς ἀπὸ ἀνθρώπους τοῦ Μποδασακη.

ρει ὅμως. Γιατί, έτσι κι ἀλλιῶς, δέν γυρνάν αἱ
ἐργάτες στὴ δαυλειὰ παρα μόνο ἂν νικήσουν».

»Πρέπει νά ’χουμε ὅχι μιά, ἀλλα πολλές συγκεντρώσεις, για να μαθαίνουμε ὅλοι πῶς πάνε
τα πράγματα. Ὁ Μποδοσάκης ἐχει ἐδῶ ἕνα
κράτος ποὺ λειτουργεῖ ξεχωριστα ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ καθεστῶτα ποὺ έχουμε ἐμεῖς. Καὶ δεν
ξέρουμε τί κόλπα παίζει, γιατὶ αὐτὸς έχει ἐπιστήμονες ποὺ σκέφτονται για λογαριασμό του,
ἐνῶ ἐμεῖς σκεφτόμαστε μόναι μας. Αὐτὸς θέλει
να μὴν δεχόμαστε βοήθεια απὸ παρατάξεις.
(Ὀταν μίλαγα μὲ έναν τοῦ σωματείου καὶ τὸν
ρώτησα γιατί να μὴ δεχόμαστε βοήθεια ἀπὸ
παρατάξεις καὶ μοῦ ἀπάντησε, «για να μὴν
κομματιστεῖ ἡ ἀπεργία», τότε τοῦ λέω κι ἐγώε
σοῦ ζήτησε κανεὶς να τοὺς ἀκολουθήσεις αὑ-

Δὲν ξέραυμε τί τελικὰ θα ἀποφασίσουν οἱ
ἴδιοι οἱ ἐργάτες για τὴν παραπέρα μεθόδευση
τοῦ ἀγώνα τους. Πιστεύουμε, πάντως, πὼς ἂν
ὁ ὅρος «δίκαια» ἓχει ἕνα περιεχόμενα, αὐτὸ
βρίσκεται στα αἰτήματα τῶν ἀπεργῶν τοῦ
Μαντὲμ-Λάκκο. Εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ σιωπὴ
τῆς ΓΣΕΕ καὶ γεννά ἐρωτήματα, τουλάχιστον,
ἡ στάση τῆς Ὁμοσπονδίας Μετάλλου. Ἐπιβάλλεται ἡ πλήρης, ἐνεργὸς καὶ μαχητικῆ συμπαρασταση ὅλων τῶν συνδικαλιστικῶν φορέων στοὺς ἡρωϊκοὺς ἀπεργούς. Ἐπιβάλλεται
ἡ ὅσα τὸ δυνατὸν πληρέστερη ἐνημέρωση τῆς
κοινῆς γνώμης. Ἀναρωτιόμαστεῑ δέν εἷναι
τάχα καιρός, ὕστερα ἀπὸ τὴ δοκιμασία τῆς
Ἑφταετίας, να θυμηθεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Ἀπασχολήσεως ὅτι δεν εἶναι - δὲν θά ’πρεπε
νά ’ναι - ὑπουργεῖα τῆς Ἐργοδοσίας, ἀλλὰ καὶ
τῆς Ἐργασίας; Δεν θά ’πρεπε, ἀραγε, καθημερινα να τοῦ τὸ θυμίζουν ὁ τύπος καὶ γενικα
ὅλα τα μέσα τῆς ἐνημέρωσης;
Καὶ μήπως ἡ πικρὴ πείρα τῶν τελευταίων 30
χρόνων θα ’πρεπε να μας κάνει περισσότερα
ἀπὸ ἐπιφυλακτικσὺς στὶς ἐπισκέψεις Διεθνῶν
Ἐργατικῶν “Ομοσπονδιῶν, ἰδιαίτερα μετὰ τὴν
πρόσφατη ἐπίσκεψη καὶ δραστηριότητα στῆ
χώρα μας τοῦ σκοτεινότατου κ. Μπράουν;
‘H ἀπεργία τοῦ Μαντέμ-Λάκκο δεν εἶναι
μια ἁπλῆ ἀπεργία 500 λησμονημένων ἀνθρώπων. Στὶς σημερινές συνθῆκες εἶναι κάτι πολὺ
παραπάνω. Τύπος, συνδικάτα, κόμματα, γενικα αἱ προοδευτικὲς δυνάμεις θά’πρεπε να
βγάλαυν τα ἀναγκαῖα συμπεράσματα.

τούς, Ἴσα-ἴσα, αὐτοὶ ἀκολουθοῦν ἐσένα.

»Οἱ ἐργάτες δὲν βλέπουν τὸ θέμα γενικότερα, οὕτε ξέρουν ὅτι δ ἀγῶνας τους ἔχει καὶ
παραπέρα ἀντίχτυπα. Δὲν καταλαβαίναυν ὅτι
ἡ κυβέρνηση πάει με τα συμφέροντα τοῦ Μπαδοσάκη καὶ ὄχι μὲ τα συμφέροντα τοῦ ἐργάτη.
Νομίζουν ὅτι ἡ κυβέρνηση τοὺς ὑποστηρίζει,
ἂν καὶ οἱ περισσότετοι ξέρουν ὅτι ὁ νόμας εἷναι αντεργατικός. Πιστεὺουν ὅτι ἡ κυβέρνηση
θα τὸν ἀλλάξει, κάθε κυβέρνηση καινουργια.
Δὲν βλέπουν ὅτι ἡ κυβέρνηση έρχεται απὸ τὸ
κεφάλαια καὶ ὂχι ἀπὸ τὸν ἐργάτη. Πιστεύουν
ὅτι ὁ Μποδοσάκης εἶναι κάτι ξεχωριστὸ ἀπὸ
τὴν κυβέρνηση ἢ ὅτι εἶναι καὶ ἐνάντιός της.
Νομίζουν ὅτι δ ἀγώνας μας αφορά αμεσα τὸν
ἐργοδότη καὶ αὐτοὺς. Καὶ αὐτὸ πρέπει να
σπάσει.
»Μᾱς στέλνουν τώρα ἓναν ἀρχιπαυλημέναν,
τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας Μετάλλου, να κάνει ὅ,τι δὲν καταφέραν οἱ δικοί μας, να σπάσει
δηλαδὴ τὴν ἀπεργία. Αὐτὸ δέν θὰ τὸ καταφέ-
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ΕΡ ΩΪΗ ΜΑΪΑ

Πέτρος ΙΞὺθυμῙου

Ἡ Ἐθνικὴ Ἀντῖσταση εἶναι
τίτλος τιμῆς τοῦ ”Εθνους.
Ἠ ιιιὸ λεπτομερειακὴ αφήγηση για
τήν Ἐθνική Ἀντίσταση 1941 - 44 στὸ βιβλία
ΗΛΙΑ ΠΑΠΑΣΪΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

«O ΜΩΡΗΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ»
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Μετάλλου ποὺ πῆγε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα για διαπραγματεὺσεις; « Οἱ ἐργάτες τὸν γιουχαΐσανε,
γιατὶ ὀὲν ήρθε να τονώσει τὸ ἠθικό τους, ἂν
καὶ τάχα ἐκπροσωπεῐ τοὺς ἐργάτες, ἧρθε να
τοὺς διασπάσει»,

EAM-EﬂAZ-EﬂEI-EKKA
ΕΚΔΙῙΣΕΙΣ «n I] Δ [l Ν Hg) ABHNAI

Χιλιαὸες ὀνόματα ἀγωνιστῶν. Ἑκατονταδες μαχες.
Οἱ Πολιτικὲς ὀργανώσεις.
Τὸμοι δύο, Σελῐδες 800.
Κεντρικὴ Πώληση;
Βιβλιοτιωλεῑαν Ἱπποκράτους 22, καὶ Σταδίου 41,
τηλ. 321.3763, 4oq ὄρ. Γρ. 67.

Ἀποσπάσματα ἀπὸ κριτικὲς τοῦ Τύπου
τῆς ἐποχῆς ποὺ κυκλοφόρησε τὸ βιβλία
T_c‘> βτβλιό τοῦ Ἡλ. Παπαστεριόπουλου πρέπει να ὁιαβαστεῐ
- μας ανοιγει μιὰ ὀπὴ μέσα στὸ λόφο καὶ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ “
δοῦμε ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος.
« Ἀπογευματινὴ»

Πολλὰ τὰ ὅσα ἀναφέρονται - συχνὰ ἡ ντροπὴ πλησιάζει τὸν
ἀναγνώστῃ...
Ἀγγ. Φουριώτης «Ἀπογευματινὴ»

Ἡ ἐργασία τοῦ κ. Ἠλ. Παπαοτεριόπουλου εἶναι ἄξια θερμῶν
συγχαρητηρίων. ..
Ἕλλη Ἀλεξίου «Ἀλλαγὴ» Ἀθηνῶν.
Τὰ ἱστορικὰ δεδομένα προβάλλονται στὴ βάση μιᾶς ὀσμῆς
που ὁιευκολύνει τὸν ἀναγνώστῃ νά παρακολουθήσει ἄνετα, ξεκουραστα, κι’ εὐχάριστοι...
«Αύγὴ», Β. _

ΣΪΗΝ ΚΥΠΡΟ

αὐτοὺς ὴταν καθολικὸς καὶ 6 καθένας προσπαθοῦσε νά ’ναι

-ς-,εεςὲὲὲ ἐωξὶ-,κ ςεέρρῥηυ ~*ὰἐ. Σ ” ι’

ΔΗΜΙΟῌΡῼΞΙΘΗΚΑΝ
TA KOMMATA

σημεῖα τῆς ἐκλογῆς τῶν δεσποτάδων καὶ τοῦ ἀρχιεπισκόπαυ, μὲ
κριτήρια τὴν οἰκογενειακότητα καὶ τῆν πληρέστερη συγγένεια
τῶν ὑποψήφιων πρὸς τα ἰδιοτελῆ συμφέροντά τους. Ἀπαξ καὶ
οἰ ἰσόβιοι ἀρχιερεῖς ἐκλέγονταν, 6 ἀπόλυτος σεβασμὸς πρὸς
πιὸ κοντα στὶς εύλογίες τους. H ἴδια(«σύγκρουση» μεταξὺ τῶν
διαφόρων στρωμάτων τῆς πλουτοκρατίας παρουσιαζόταν, κατοπινά, στῆν ἐκλογὴ τῶν δημάρχων καὶ τῶν βουλευτῶν. Οἱ φατρίες τὴν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς διαλύονταν. Οἱ ἐκλεκτοὶ ἐσπευδαν να προσκυνήσουν τοὺς δεσποτάδες, έστω κι ἀν, οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτούς, τό ’βρισκαν τόσο βολικὸ να σκύβουν στοὺς
Βρετανοὺς καὶ ταυτοχρονα να στέκουν σὲ στάση προσοχῆς
μπροστα στῆ γαλανόλευκη.
H ἁπλοχωρια στῆν ἐκμετάλλευση των λαῖκων στρωμάτων

να φτάσουμε στὸ μηδὲν”.
1) Ἐθναρχῐα καὶ Πολιτικὴ
Σὲ μια θρησκευόμενη, ὑπόδουλη μικρὴ χώρα ἦταν φυσικὸ ἡ
ἐκκλησία να θεωρεῖται ἀπὸ τὸν καθυστερημένο καὶ βασανιζόμενο λαὸ σαν 6 κοινὸς παρηγορητής, προστάτης ἅγγελος καὶ
καθοδηγητής. Ἔτσι, ἀπαρχῆς, ἀποκλειστικὸς χειριστῆς τοῦ
ἐθνικοῦ θέματος καθιερώθηκε ἡ ἐκκλησία, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν

9195333535” πᾞίἷτὶῑρῑέὣν ῗὲῗρὲἕὲετῖ "“7°J§’053139§‘3i
φική), βρρίσκγόντας, μὲ τὴν ἐγκαθίδιρυση ῌῆςγβῗρετάνικρῆς κυ 9:079χίας, πιότερη ἀνεση στὸ ξεζούμισμα τῶν ἀγροτῶν μικροπαραγωγῶν, μ’ ὅση εὐχαρίστηση παραδεχόταν τοὺς Ἐγγλέζους σαν

ἓὲἷὲἔὲἷεὲὴῦἓζκῖἶὲἓίιῗρὲζΐέὴῗῗᾶ ἒὰαέἒθεέᾃῐηυρῗξῖἓιῖἓῖἶὲ
ἐκμετάλλευση κι ἀπὸ τὴν άλλη σαν μπροστάρη στὶς ἀκαδημαϊκὲς ἐθνικὲς ἐξάρσεις.
Τὰ ἐνδιαφέροντα τῶν πλουτοκρατῶν έφταναν μόνο ὣς τὸ

ωρο θάνατα τῶν ἡγετῶν τους.

Οἱ δεξιές ἐπαγγελματικὲς ὀργανώσεις Παγκύπριος Ἕνωσις
Ἀγροτῶν (ΠΕΚ) καὶ «Συνομοσπονδία Ἐργατῶν Κύπρου»
(ΣΕΚ), ἐπέζησαν καὶ δραστηριαποιήθηκαν, ὅχι μόνο συνδικαλιστικα ἀλλὰ καὶ πολιτικά, σὰν ἀντίβαρα τοῦ ΑΚΕΛ, τῆς EAK
(«Ἕνωσης Ἀγροτῶν Κύπρου») καὶ τῆς ΠΕΟ («Παγκύπριας
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Απὸ τὸ
ὑπὸ ἑκτύπωση βιβλία
τοῦ Πλουτι] Σέρβαε
αΠῶς τὰ καταφὲραμε

O ἐθνάρχης ἐξασκοῦσε τα ἐθναρχικά του καθήκοντα, μὲ
«συμπαραστάτη» τὸ Ἐθναρχικὸ Συμβούλιο, ὅπως περίπου
ἐκαναν οἰ ἀποικιακράτες μέ τὸν «Κυβερνήτη ἐν Συμβουλίω».
Ἀπστελοῦνταν '76 Ἐθναρχικὸ Συμβούλιο, ἀπὸ τοὺς τρεῖς δεσποτάδες, μερικοὺς ἀλλους ἐξέχοντες κληρικσὺς καὶ ὅσους
λαῖκοὺς ἐκρινε σκόπιμο να διορίσει 6 ἐθνάρχης. Τὸ καλοῦσε σὲ
συνεδρίαση ὅποτε νόμιζε καλὸ (ἐδῶ 6 κυβερνήτης παρουσίαζε
77767897] τάξη, καλώντας τό συμβούλια του σὲ ταχτικὲς συνεδριάσεις). Οἱ ἀποφάσεις δὲν ἦταν ὑποχρεωτικές. ”Οποιες
ἤθελε ἐχτελοῦσε 6 ἐθνάρχης. Μπορεῖ να λεχθεῖ πὼς ἦταν, μᾶλλον, ζήτημα τιμῆς να φέρει κανεὶς τὸν τίτλο τοῦ «ἐθναρχικοῦ
συμβούλου». Γ ι’ αὐτὸ πολλοὶ τύπωναν αὐτῆ τῆ μεγάλη τιμὴ στα
ἐπισκεπτήρια καὶ στα ἐκλαγικά τους προγράμματα. Ἀκόμη καὶ
0 αὐτῆ τῆν Ελλάδα. Περιττὸ να λεχθεῖ677 οἱ ἀριστεροὶ ἡγέτες,
ὄντας((μαυροπινακωμέναω) δὲν τύχαιναν αὐτῆς τῆς τιμῆς.
Οἱ ἀντιθέσεις Βενιζέλου- Βασιλια εἰχαν βρεῖ τὴν απήχησή
τους στὸ νησί. Καὶ οἱ διάφορες αστικὲς λέσχες (χαρτοπαιχτικές, στῆ βάση τους) χωρίστηκαν 0‘8 βενιζελικὲς καὶ κωνσταντιἰκές, μὲ ἱσχυρὲς ἀντεγκλήσεις. Πιὸ αργα κάπου - κάπου φοιτητὲς πού ’χαν φοιτήσει στὸ ἐξωτερικό, ἐχτὸς ἀπὸ τὶς πανεπιστημιακές σχαλές, καὶ σὲ πολιτικα ἐντευκτήρια τῆς Ἀθήνας
καὶ τοῦ Λονδίνου, φιλοδοξοῦσαν να ἱδρύσουν στῆν πατρίδα
μια λέσχη ἣ ἕνα σύλλογο, σαν αντρο τοῦ ἀρχηγοῦ, ”Ομως, πρὶν
ἀπὸ τὸ Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κανένας ἀστὸς πολιτευτῆς
δὲ σκέφτηκε να ὀργανώσει πολιτικὸ κόμμα.
M‘8 τὴν ἐμφάνιση τῆς κυπριακῆς ἐργατικῆς τάξης στὸ πολιτικὸ προσκήνιο καὶ κυρίως μὲ τὴν ὀργάνωση τοῦ Ἀνορθωτικοῦ Κόμματος τοῦ Ἐργαζομένου Λαοῦ (ΑΚΕΛ), σα διάδοχος
τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος, πού ’χε ὀργανωθεῖ στα 1926
(2.0. Στὸ Κ.Κ.Κ. καὶ τὸ ΑΚΕΛ 6 Πλ. Σ. ἀναφέρθηκε 0‘8 προηγούμενα ἀρθρα 707) 076 ANTI), άρχισαν, 0’ ἀντιπερισπασμό,
σπασμωδικές κινήσεις, ἀνάμεσα στὸν «πολιτευόμενο» αστικὸ
κόσμο για ὀργάνωση τοπικῶν κομμάτων 0‘8 διάφορες πόλεις.
Κινήθηκε τότε 6 γιατρὸς Θ. Δέρβης, δήμαρχος τῆς Λευκωσίας,
για να φτιάξει τὸ Κυπριακὸ Ἐθνικὸ Κόμμα (ΚΕΚ), 6 γιατρὸς
Χριστιανὸς Ρωσίδης για ἕνα Σοσιαλιστικὸ Κόμμα στῆ Λεμεσό,
6 δικηγόρος Χριστόδουλος Γαλατόπουλος για ἕνα Ἐθνικὸσασιαλιστικὸ Κόμμα στῆν Πάφο. ”Ομως, ὅλα αὐτα ἦταν κόμματα τῆς θερινῆς νυχτὸς, προσωπικά, ποὺ ἐσβησαν, τὸ πρῶτο
πρὶν ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ ῆγέτη του καὶ τ’ ἄλλα δύο μὲ τὸν πρό-
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ένωνε τοὺς πλουτοκράτες Τοὺςένωνε 6 τόκος καὶ οι ῦποθῆκες.
Δὲν ὑπῆρχε ἐπιχείρηση ποὺ να μὴν ἦταν δεμένη μὲ τα δάνεια,
μὲ τοὺς ἀπεριόριστους τόκους καὶ τὶς ῦποθῆκες Κι αὑτῶν
ἀκόμη τῶν δικηγόρων καὶ τῶν γιατρων τα χρηματοκιβώτια
ῆταν πλημμυρισμένα ἀπὸ τα γραμμάτια, που κάτω ἀπ’ αὐτα o7
ἀγράμματοι χωρικοί εἶχαν θέσει τῆν ὑπογραφὴ τους.
Μήτε οἱ «ἰδεολογίες», ἐκτὸς ἀπὸ τὴ λατρεία τοῦ Μαμωνά,
ἀπασχολοῦσαν τὴν πλουτοκρατία, μήτε τα κόμματα, ἐφ’ ὅσον
οἱ ἐκλογὲς δὲν ῆταν «ἐν ὄψει». Κι o7 ἀσταὶ ποὺ πολιτεύονταν,
ποτὲ δὲν εἰχαν σταθερῆ πολιτική. Οὔτε σταθερὸ πρόγραμμα. Ἡ
πολιτική τους ῆταν κατασκεύασμα τῆς στιγμῆς. Καὶ τὸ πρόγραμμα συντασσόταν ἀπὸ τοὺς ἐκλογικους μπράβους, μὲ βαση
τὶς κουβέντες 7707‘) άκουαν στοὺς καφενέδες. Πολιτικους δὲν
εἰχε ἡ Κύπρος, Γι’ αὐτὸ πολιτικάντες τοὺς ἐλεγέ 6 λαός.

να ἐξασφαλίσει θέση μέσα στῆν Κοινὴ Ἀγορά. Ἡ Κυβέρνηση
Μακαρίαυ βρισκόταν στα χέρια της. Ὅμως ἡ ἀνάγκη για τῆ
συσπείρωση τῶν ἀνοργάνωτων δυνάμεων μέσα 0’ ἕνα πολιτικὸ
σχῆμα, γινόταν συνεχῶς καὶ πιὸ ἐπιταχτική. ”000 μειλίχια κι
2) Ἡ ἐμφάνιση τῶν ἀστικῶν κομμάτων
ἂν παραυσιαζόταν τὸ ΑΚΕΛ, δὲν ἔπαυε να τὸ βλέπει σαν ἕνα
‘H σκληρὴ μάχη, ποὺ διεξαγόταν ἀπὸ τὶς παράνομες προκη- ἐπαυξανόμενο κίνδυνο. Ἀπὸ τὴν άλλη, τό Συνεργατικὸ Κίρύξεις τῆς ΕΟΚΑ καὶ ἀπὸ τὶς ἀδιάλλαχτες αστικές ἐφημερίδες νημα, μὲ τὶς ραγδαῖες ἐπεχτάσεις του πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνἐνάντια στὸ ΑΚΕΛ, προετοίμασαν τὸ ἔδαφος για τὴν ὀργά- σεις, καὶ πρὸς τῆ Δύση καὶ πρὸς τὴν Ἀνατολή, έθιγε καίρια τα
νωση τῶν κομμάτων τῆς δεξιᾶς, ποὺ ἡ ἐμφάνισή 707); 076 ἰδιοτελῆ της συμφέροντα, ἐνῶ στὸ σωβινιστικὸ ΔΕΚ, μὲ τὴν
προσκήνιο ἀναστελλόταν ὅσον καιρὸ συνεχιζόταν 6 ἐνοπλος ἐξαλλασύνη στα συνθήματά του καὶ τὴν ἐκτὸς πραγματικότητος
ἀγώνας, καὶ δέσποζε τὸ σύνθημα «εἷς καὶ μόνος - 6 Ἀρχηγός», πορεία του, δέν μποροῦσε να προσβλέπει μ’ ἐμπιστοούνη.
ποὺ α’ αὐτὸ ἀναγκάστηκε να ὑποταγεῖ καὶ ἡ ἡγεσία τοῦ
Βάσταξαν πολὺ καιρὸ τα κοιλιοπονήματα. Μια ἀστικῆ
τάξη ποὺ εἶχε, ἀπαρχῆς, συνηθίσει σὲ μεμονωμένες δραστηριἈμέσως ὕστερα ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας τῆς Ζυ- ότητες καὶ ποὺ στὶς γραμμές της δέσποζαν πάντα οἱ ἀντιθέσεις
ρίχης, 6 Μακάριος, στῆν προσπάθεια του να διατηρήσει τὴν ἀνάμεσα στῆν παραδοσιακὴ καὶ τὴ νεόπλουτη κεφαλαιοκραπαντοκυριαρχία του, δούλεψε για να ένώσει 0‘8 πολιτϊκὴ ὀργά- τίσι, δὲν ἦταν εὔκολα να συμφωνήσει οὔτε στὸν ἀρχηγό, ἀλλ’
νωση τοὺς ἀγωνιστές. Σ’ αὐτὸ εἶχε τὴ συμπαρασταση τοῦ οὔτε στὸ πρόγραμμα. ”Ομως, μπροστὰ στὸ ζωντανὸ κίνδυνο,
Γρίβα, ἐνῶ ταυτοχρονα ἐνδιαφερόταν να κρατεῖ κάτω ἀπὸ τὴν ἔπρεπε ὁπωσδήποτε να φτιάξει τὸ κόμμα της. Ἔτσι, τελικά,
ἐπιρροή του τὸ ΑΚΕΛ, Ἔτσι πρωτο ἐμφανίστηκε τὸ « Ενιαῖο πρόβαλε τὸ Ἐνιαῖο Κόμμα, ἐκπρόσωπος τῶν κυριάρχων ἐκμεΔημοκρατικὸ Μέτωπο Ἀγωνιστῶν», ΕΔΜΑ, ὅπου ὅλες οἱ πα- ταλλευτικῶν στρωμάτων, ποὺ στὶς γραμμές του βρῆκαν τῆ θέση
ρατάξεις τῶν ἀντικομμουνιστῶν ἀγωνιστῶν βρῆκαν τὴ στέγη τους ποικίλα στοιχεῖα, ἀπὸ τα πιὸ στεῖρα συντηρητικα ὣς τὰ
τους.
πιὸ ὃιαλλαχτικα καὶ καιροσκοπικά, μὲ ἀντιθέσεις 7707‘) πρόβαλ”Ομως, δὲν άργησαν νὰ βγοῦν στῆν ἐπιφάνεια οἱ ἀντιθέσεις λαν τόσο συχνὰ καὶ ξένιζαν 7600 πολύ, ὥστε να διερωταται, ὁ
Μακαρίου - Γρίβα. ‘O πρῶτος τρεφόταν μέ τὴν ψευδαίσθηση καθένας, πὼς εἶναι δυνατὸ αὐτὲς οἱ ἀντιτιθέμενες ἀπόψεις να
ὅτι ἡ Ζυρίχη ῆταν κομμένη καὶ ραμμένη στα μέτρα τοῦ ἀπολυ συνυπάρχουν μέσα 0’ Ἑνιαῖο Κόμμα.
ταρχικαῡ χριστιανο-πσλιτικοῦ του πιστεύω, ποὺ κάλυπτε τὶς
Υποτίθεται ὅτι 76 Ενιαῖο Κόμμα ἀποτελεῖ τώρα τὴν ἰδεὑπέρμετρες φιλοδοξίες του. Τὸ νέο καθεστώς, διασφάλιζε ἀπὸ ολογικὴ καὶ κύρια βάση τοῦ καθεστῶτος καὶ τοῦ Μακαρίου.
τὴ μια πλευρὰ τὴν οἰκονομικὴ παντοδυναμία τῆς ἐκκλησίας Ομως, ἀπὸ τῆ δεκαοχταμελῆ κοινοβαυλευτικῆ (35 εἶναι ὅλα τα
(ἤδη, στὸ Συνταγμα, χωρὶς καμια 677/77997707], οὔτε καν ἀπὸ τὴ μέλη τῆς βουλῆς) ὁμάδα τοῦ Ενιαίου Κόμματος ἂντλησε τὸ
«μαρξιστικὴ» Ἀριστερὰ, εἰχε ληφθεῖ πρόνοια να καθιερωθεῖ πραξικόπημα δύουπουργοὺς στῆν Κυβέρνηση Σαμψὼν καὶ ένα
τὸ αναπαλλοτρίωτο τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ μοναστηριακῆς ἄλλο βαυλευτῆ συμπαραστάτη, ἐνῶ ὁ Βάσος Λυσσαρίδης ἐπιπεριουσίας) καὶ ἀπὸ τὴν άλλη τὴν ἀπόλυτη ἐλευθερία τοῦ μένει ὅτι 6 77968690; τσῦ Ἑνιαίου καὶ τῆς Βουλῆς, Γλαῦκος
ἐμπορικο-βιομηχανικοῦ κεφαλαίου. Πέρα ἀπ’ 07376, 76 7790- Κληρίδης, βρισκόταν στα παρασκήνια ταῦ πραξικοπήματος,
εδρικὸ (αμερικανικοῦ τύπου) διοικήτικὸ σύστημα, μέσα στὸ
Γ ια καλὸ καὶ κακό, ὁ Μακάριος, ὑποψιαζόμενος ἀπαρχῆς
σταθεραποιημένο κλίμα τοῦ «Εἷς καὶ μόνος», ἐξασφάλιζε τῆν τὸ Γλαῦκα Κληρίδη, ἐνεργεῖ ἐκ «τοῦ ἀφανοῦς» για τὴ δημιουρἰσόβια πανεξουσία του, μὲ παντοιόπλευρες διευκολύνσεις, γία ἐνὸς ἀλλου κόμματος, τοῦ Κόμματος τῆς Προοδευτικῆς
θαυμαστῆς διεθνοῦς προβολῆς.
Ἕνωσης μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ Νικόλαο Σαμψών, καὶ τὸ διαρισμένα
Μὰ 6 ἀλλος, 6 Γρίβας, 6 «Διγενής», ποὺ σί παγκόσμιοι δήμαρχο Λευκωσίας Ὀδυσσέα Ἰωαννίδη (ποὺ ἀφοῦ ἀπότυχε
ὕμνοι τὸν εἰχαν ἀνεβάσει στα μεσούρανα; Ποιὸ τὸ μερίδιό του; σαν ὑποψήφιας βουλευτής, κλήθηκε να ὑπηρετήσει σαν ὑπουρΕἶχε, βέβαια, τιμηθεῖ μὲ πανελλήνιες ἐκδηλώσεις, σαν ὕψιστος γὸς γεωργίας στῆν κυβέρνηση Μακαρίου, για να μεταπηδήσει
ἥρωας. Η Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τὸν κατάγραψε στὶς δέλτους τὴν ἐπαύριο τοῦ πραξικοπήματος στῆν κυβέρνηση Σαμψών),
της σα «μεγάλο τέκνα τῆς Πατρίδος». T6 ’7’670 ἐπραξαν ἡ Βουλῆ ἐνῶ στα παρασκήνια τοποθέτησε σαν ἡγέτη τὸ δυναμικὸ 6707τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ Βουλῆ τῶν Κυπρίων Ἀντιπροσώπων. κητὴ τοῦ Συνεργατισμαῦ (πού ’χε ἐξελιχθεῖ στῆ μεγαλύτερη ἐμΠροήχθηκε σὲ στρατηγό. ”Επρεπε να παραδεχτεῖ ὅτι με τὶς με- πορικῆ ὀντότητα 077‘] νῆσο) Ἀνδρέα Ἀζίνα. Αὐτὸ 76 δεξιὸ μαγάλες τιμὲςκαὶ 778 76 μεγαλόσταυρο στὸ στῆθος, ἐκαλεῖτο τώρα καριακὸ ἀντίβαρα (ἀριστερὸ ἀντίβαρο ἦταν ἡ Ἀκελικῆ ἡγενα ἐφησυχάσει στῆν ταπεινὴ κατοικία του; Χωρὶς παραπέρα σία) κέρδισε μόνο τὶς 5 ἀπὸ τὶς 35 βσυλευτικὲς έδρες - κι αὐτὲς
δόξες; Να λησμονηθεῖ ἐκεῖ, βυθισμένος στὶς ἀναμνήσεις ἑνὸς στῆν ἐπαρχία Ἀμμοχώστου.
Ἡ ΕΔΕΚ (γνωστὴ σαν Κόμμα τοῦ Βάσου Λυσσαρίδη) ξεπαρελθόντος ποὺ στα σαράντα του χρόνια ἦταν 7600 ἀδοξο
καὶ στα ἑξήντα του ἐγινε τόσα ἐνδοξο; Γιατί να μῆ γίνει ἐνδο- κίνησε, μὲ σχετικὸ ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρα. Ὁ ἴδιος 6 Λυσσαρίξὸτερο;
δης καὶ μερικα ἀπὸ τὰ βασικά του στελέχη ,ἦταν στα χρόνια
Ἐπιρρεπὴς στῆ δόξα, 6 στρατηγός, ξακουστὸς ἀπὸ τα νιάτα πρὶν ἀπὸ 70 1952, δραστήριοι Ἀκελιστὲς ποὺ ἀποβλήθηκαν,
του κομμουνιστοφάγσς, πρωτοπαλλήκαρο τῆς δυτικῆς ἀντί- ὕστερα ἀπὸ τὴν πρώτη καμματικῆ ἐκκαθάριση, σύμφωνα μὲ
δρασης, ἁλυσοδεμένος στὶς ἰμπεριαλιστικές μηχανορραφίες, τοὺς σταλινικοὺς τότε θεσμούς, πού ’χαν ἐφαρμοστεῖ στα κομἀνακάλυψε ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι ἡ 677/8977077077] Ζυριχικῆ συμ- μουνιστικὰ κόμματα καὶ ἰδιαίτερα στα κόμματα τῶν Ἀνατολιφωνία, αφηνε περιθώρια για τῆν ἐπανεμφάνισή του στῆν πάλη κῶν Δημοκρατιῶν. Τρία χρόνια ἀργότερα, εἶχαν ἐνταχθεῖ, μὲ
για μια αλλαγή, ἐναρμονισμένη στῆν πληρότητα, πρὸς τὶς ὑπα- λενινιστικῆ συνέπεια, στὸν ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ, καὶ πρόβαλαν μὲ
γορεύσεις τοῦ NATO.
αὐστηρῆ δημόσια κριτικῆ τῆς ἀκελικῆς γραμμῆς.
Ἔτσι, σήκωσε τὴν παντιέρα ὁ Γρίβας, καλώντας στὸ ταμΦιλοδόξησε ἡ ΕΔΕΚ νὰ στηρίξει τῆ σοσιαλιστικὴ σκέψη
πούρι του, μὲ πλήρη μυστικότητα, τοὺς πιὸ ἀδιάλλαχτους στῆν Κύπρο. Ὅμως δὲν κατώρθωσε να βρεῖ τὸν τρόπο για ν’
προσκυνητές του. Πρώτη ἐνέργεια ἦταν να διαλυθεῖ τὸ ΕΔΜΑ ἀντλήσει δυνάμεις ἀπὸ τὸν πλατύτατα ἀκελικὸ χῶρο. Ἀργόκαὶ να προβάλουν οἱ πρῶτοι ἀντιμακαριακοὶ γριβικοὶ πυρῆνες. τερα, για να κερδίσει μία-δύο βουλευτικὲς έδρες στῆ βουλή,
Ἰσχυροὶ χρηματοδότες, κυρίως ἐφοπλιστές, δεμένοι στα ἰμπε- ἀναγκάστηκε να συνεργαστεῖ με τὴν Ἀκελικῆ ἡγεσία. Μὰ
ριαλιστικα συμφέροντα, στάθηκαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ στὸ πάντα καταχώνιασε τὰ σοσιαλιστικά της ἰδεώδη μέσα στῆν
πλευρό του, μὲ «θεατῆ» τὴν ἑλληνικῆ κυβέρνηση. Οἱ μηχανορ- ἀνευ ὅρων ὑποστήριξή τῆς γραμμῆς Μακαρίου.
ραφίες ἐδιναν κι ἐπαιρναν. Ἡ Ἀκελικῆ ἡγεσία, στηριζόμενη
Χάρις στὸ δυναμισμὸ τσῦ Βάσου Λυσσαρίδη καὶ μὲ τῆν ἐν· . ,
στὸ Κρεμλίνα καὶ πλευρίζοντας περισσότερα στὸ Μακάριο, τονη, βροντερῆ στροφή τσυ, πρὸς τὸ κίνημα τῶν ἀδεσμεύτων, ἡ
,
παρακολουθεῖ μὲ προσοχὴ τὶς ἐξελίξεις, ἐνῶ ἡ ”Αγκυρα, μὲ ἐν- EAEK κατόρθωσε να συγκεντρώσει κάτω ἀπὸ τῆ σημαία της
δόμυχη χαρα καραδοκεῖ. Τὸ Πατριωτικὸ Μέτωπσ εἶναι τὸ τοὺς νέους προοδευτικαὺς ἐπιστήμονες καὶ διανοούμενους
πρῶτο γριβικὸ σχῆμα, καὶ πιὸ ἀργὰ 76 Ενωτικὸ Μέτωπο, ΕΜ, 0,770); μέχρι σήμερα, δὲν κατόρθωσε να ξεπεράσει τῆ δεσπογια να τὸ διαδεχθεῐ ἕνα πιὸ συγκρστημένο παγκὺπριο κόμμα, τεία τοῦ ἀχτινοβολσῦντος Ἀρχηγοῦ καὶ νὰ προσλάβει μορφὴ· τ’
τὸ Δημοκρατικὸ Ἐθνικὸ Κόμμα (AEK.)
μ ἑνὸς σύγχρονσυ σοσιαλιστικοῦ κόμματος, σφιχτοδεμένη ὀργα- ’ ,; ;
H ἀστικὴ τάξη, ποὺ διατηροῦσε τοὺς δεσμούς της μὲ 76’εγ- νωμένη βάση, ποὺ να συμβάλλει ἀποφασιστικὰ καὶ ὑπεύθυνα
γλέζικο κεφάλαια, βιάζεται να σταθεροποιήσει τὶς θέσεις της. στῆ κάραξη καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τῆς πολιτικῆς γραμμῆςΤάχιστα, πετυχαίνει τὴν ἐνταξή της μέσα στῆ Βρετανικῆ Κοινοπολιτεία καί, τείνοντας πρὸς εὐρύτερους ὁρίζοντες, ἀγωνιᾶ
’θΕργατικῆς “Ομοσπανδίας») μὲ ἐντανα ἀντικομμουνιστικα συνηματα.

ηλοιηῆο, Σερβά
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ΜΙΑΙζΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΣ ΖΗΤΗΜΑ;

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓ MA
H στιγμὴ αὐτὴ 7707‘) συζητιέται καὶ ὁιατυπώνεται τὸ νέο σύνταγμα εἶναι κρίσιμη και
ἁποφασιστικὴ καὶ για τὸ γλωσσικό μας ζήτημα· H καθαρεύουσα κατοχύρωνε συντα- ’
γματικα τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν ισχύ της σαν γλώσσας τοῦ κράτους καὶ τῆς παιδείας.
Ένα σύνταγμα τώρα, 7707‘) θα ἠταν ὁιατυπωμὲνο στὴ γλώσσα τοῦ ἔθνους θα τὴν καθι-

έρωνε σαν γλώσσα καὶ τῆς ἐλληνικῆς πολιτείας· << Γλώσσα τῆς ἐλληνικῆς πολιτείας εἰναι ἡ γλώσσα τοῦ συντάγματος» ,Καὶ θα ἕὸινε μαζῑ καὶ τὸν
τύπο της, τὸν κανόνα της.
Μποροῦμε να τὸ ἑλπίσουμε,· Οφείλουμε να τὸ ὁιεκὸικήσουμε.

Ι. ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΧΑΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΩ MAE:

AHOTEAEZMA
ΤΗΣ
ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ
T073 Δημ. Χατζῆ

Ἀπὸ ποῦ πρέπει να ἀρχίσαυμε; _
Πρέπει ἀπαραίτητα ν’ ἀρ’χίσουμε ἀπὸ τῆ σημερινῆ γλωσ” σική 770; κατάσταση, Ἀπὸ τῆ διαπίστωση πὼς 76 γλωσσικὸ
χάος εἶναι γύρω μας.
Ἕνα εἶδος «πολυγλωσσικῆς ἀγλωσσίας», ὅπως ὡραῖα τὸ
εἶπαν, καταστρέφει μέρα μὲ μέρα τὸ γλωσσικὸ αἴσθημά τῶν
Ελλήνων, τῶν γραμματισμένων καὶ τῶν λιγότερο γραμματισμένων -καὶ στῆν γραφτὴ διατύπωση τῶν νοημάτων τους καὶ
σιγὰ - σιγὰ καὶ στὸν προφορικό τους λόγο.
’
Ἡ καταστροφὴ αὐτῆ τοῦ γλωσσικοῦ αἱσθήματος ἐκφράζεται καὶ ’πραγματώνεται μὲ τὴν ακυριολεξία ποὺ βρίσκουμε
παντοῦ, σὲ κάθε Δ,εἴδους 87/707707 7707‘) ὃιαβάζουμε· ἐκφράζεται

καὶ πραγματώνεται 778 τὴν ἀβεβαιότητα, τὴν ἐλλειψη σιγσυριάς
ἀνάμεσα στὸν τύπο ἢ τὴ λέξη τῆς «Δημοτικῆς» (ποὺ ὑπάρχουν
πάντοτε ἕτοιμα, καλὰ) καὶ τὸν τύπο ἢ τῆ λέξη τῆς ἀλλης γλώσσας μας, τῆς καθαρεύουσας, ποὺ μᾶς μάθαν να τα θεωροῦμε
«εὐγενικότερα», «ἐπισημότερα» · ἐκφράζεται τελικὰ μὲ, τῆν
ἀδυναμία τῶν Ἑλλήνων (σὲ ἕνα ποσοστὸ ποὺ μερικοὶ σοφοὶ
φίλοι νομίζσυν πὼς φτάνει τὰ ἐνενήντα 070 877076) να γράψουν
ἕνα γράμμα, μιαν αἴτηση στὸ Δήμαρχο - στῆ δική 700; τῆ
γλώσσα ἢ σ’ αὐτὴν τὴν καθαρεύουσα 7707‘) εἰναι ἡ γλώσσα τοῦ
δημαρχείου, 701') κράτους. Φοβοῦνται οἱ ἄνθρωποι. Φοβοῦνται
μήπως γράφοντας τῆ γλώσσα ποὺ μιλοῦν, μήπως γράφοντας τὴ
γλώσσα τῆς ποίησης, τῆς λογοτεχνίας, τὴ «Δημοτική», φανσῦν
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ἀγράμματοι. Ἔτσι τοὺςτὸ εἶπαν, έτσι τοὺς τὸ λένε. Καὶ φοβοῦνται ἀπὸ τ’ ἀλλο μέρος μήπως γράφοντας αὐτὰ τά καθαρευουσιάνικα, κάνουν λάθη καὶ ντροπιασθοῦν, γιατὶ δὲν τὰ ξέρσυν καλά καὶ δὲν ξέρουν κάν μὲ παιὸ τρόπο μπορεῖ κανένας
να τὰ ξέρει καλά.
Στὴ Γερμανια καὶ τὴν Οὐγγαρια (ὁυὸ χῶρες ὅπου ἔζησα)
ἐνενήντα, ἐνενήντα πέντε στα ἑκατὸ ἀπὸ τὰ παιδιὰ ποὺ τελειώνουν τὸ δημοτικὰ σχολειὸ μποροῠν να γράψουν ἄνετα,
ἄπταιστα, ὅλαόσα ἔχουν στὸ κεφαλάκι τους; Ἡ γλωσσική τους
ἀγωγὴ θεμελιώθηκε. Στὸ δημοτικὸ σχολειό.
Σὲ μᾶς* Ἐνενήντα, ἐνενήντα πέντε στα ἑκατὸ ἀπὸ τὰ παιδιὰ ποὺ τελειώνουν τὸ γυμν άσιο δυσκολεύονται να γράψουν ἑλληνικά. Καὶ μὲ αὐτὴ τὴ δυσκολία θα βγοῦν ἀπὸ τὸ γυμνάσια στὴ ζωὴ (για να παραιτηθοῦν ἀπὸ κάθε παραπὲρα
προσπάθεια να διορθώσουν τὰ κακὰ ἑλληνικὰ τοῦ σχολειοῦ
τους) ἢ θα πᾶνε οτὸ πανεπιστήμιο, για ν’ ἀποχαλάσουν.
Τὸ κακὸ προχωρεῖ μέρα μὲ μέρα καὶ στὸν προφορικὸ λόγος
Εἶναι οἱ τρομερές μας ἑλληνικοῦρες· οἱ βαρβαρικὲς ἀσυνταξίες
ποὺ λέμε ὁ ἕνας στὸν ἀλλον, προσπαθώντας να τά ποῦμε περιδιαγραμμάτου, ὅπως τὰ διαβάζουμε καὶ 1 (11013118.— «Ἤρθαμε
χτὲς ἀπὸ τας Πάτρας». Καὶ 6 ἀλλος για να «μὴ τοῦ τὴ σκάσουν» καὶ φανεῖ κατωτέροςτ - «Καὶ ἐμεῖς ἤρθαμε ἀπὸ τὰς
Ἀμαλιάδας»..
Αὐτὸς ὁ «φανφαρονικὸς παπαδοπουλισμὸς» (ἐτσι τὸν εἷπε
6 θαυμάσιος φίλος πού θά πρεπε ἐδῶ να τὸν ὀνομάσω, ἂν εἷχα
τὴν ἀδειά του), ὁ παπαδοπουλικὸς φανφαρονισμὸς γίνεται
μέρα με μέρα ἡ γλωσσικῆ τάση, ὁ ἐκφραστικὸςΙ τρόπος ὅλα καὶ
μεγαλύτερου μέρους τοῦ λαοῦ μας.
Μήπως χρειάζονται ἀποδείξεις για αὐτά, χρειάζονται τάχα
στοιχεῖα, στατιστικές, ἐκθέσεις τοῦ ὑπουργείου παιδείας, δια-

πιστώσεις τῶν εἰδικῶν καὶ τῶν ἁρμόδιων, χρειάζεται να παραθέσσυμε κείμενα ἢ να καταπιαστοῦμε να ψαρεύουμε μαργαριτάρια- τράτες ὁλόκληρες- μέσα σὲ διάφοραεντυπα, σὲ δημόσια ἐγγραφα, σὲ λόγους ἐπ-ισήμων, διαλέξεις ἢ ὁμιλίες, Οχι,
δὲν 1(‘1 χρειαζόμαστε πιά. Εἶναι πασίγνωστα, πασίδηλα, κοινά,
τετριμμένα, χιλιοειπωμένα ὅλα αὐτά Ὀλοι μας εἴμαστε ἐτοιμοι
να τα διαπιστώσουμε, να τὰ ἐπικρίνουμε, νά τὰ εἰρωνευτοῦμε.
”Οσο κακόπιστος -ἢ παραπλανημένος- κι ἂν εἰναι κανένας
θα δυσκολευτεῖ πολὺ να ἀποδώσει τὴ διαστροφὴ αὐτή, τὶς
γλωσσικὲς αὐτὲς ἐκτροπὲς σὲ ἐλλείψεις’“η δυσκολίες τῆς ἐθνικῆς
μας γλωσας; Ἡ μορφή τους, ἡ φύση τους εἰναι τέτοια πού ἀπὸ
μόνη της δείχνει τὴν πηγή, τὴν αἰτία τους; Εἶναι ἡ ὕπαρξη, ἡ
συνύπαρξη δύο γλωσσῶν; Μιας γλώσσας τῆς προφαρικῆς, τῆς
ζωντανῆς χρήσης, ποὺ τὴν καλλιεργεῖ καὶ τὴ διαδίδει καὶὴ λαγοτεχνία. Καὶ μιᾶς ἀκόμα γλώσσας, ποὺ τὴ χρησιμοποιεῐ τὸ
κράτος καὶ θέλει να τὴν ἐπιβάλει ἡ παιδεία; Μιά στρογγυλή,
κανονική, κυριολεκτικῆ καὶ χωρὶς κανένα εἰσαγωγικὸ διγλωσσια.
‘H ὥρα ὡστόσο ποὺ θα τά ’χαυμε παραδεχτεῖ αὐτα τ’
ἁπλούστατα, σχεδὸν αὐτανόητα πράματα, φαίνεται πὼς εἷναι
ἀκόμα μακριά. Μιλώντας κανένας γι’ αὐτὰ στῆν Αθήνα, μένει

τελικά με τὴν ἐντύπωση πῶς μεγάλη εἶναι ἡ σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ καὶ ἐκεῖ ἀκόμα ἀπὸ ὅπου θα περίμενε περισσότερη 0(1φήνεια καὶ περισσότερη λογικὴ συνέπεια; Οπως καὶ να τὸ
ποῦμε, εἶναι τὸ κατόρθωμα πολύχρονου σκοταδισμαῦ. ”Αξιοςo
μισθός του.
Θα μποροῦσε κανένας ἐδῶ ν’ ἀναφέρει τὶς βαθιὰ ριζωμένες
πλάνες τῶν πολλῶν, τὴ μισὴ τῶν πραγμάτων γνώση — σίγαυρο
ὑπόβαθρα για τὶς αὐθαίρετες ἀναγωγές καὶ γενικεύσεις τῶν
πονηρῶν, τὶς ὑπέκφυγες καὶ τὶς σοφιστεῖες τῶν φανερῶν καὶ
τῶν κρυφῶν ὀπαδῶν τῆς διατήρησης τοῦ καθεστῶτος τῆς διγλωσσίας; Τὴ «σημερινῆ γλωσσικῆ πραγματικότητα» ποὺ «ὁὲν
ἀλλάζει»· τὴ «συγχώνευση τῶν δύο γλωσσῶν» ποὺ «προχωρεῖ»- τὴ σοφιστικὴ ταύτιση τοῦ γλωσσικοῦ ζητήματος μὲ τὰ
γλωσσικα ζητήματα· τὴν «ἰσοτιμία» τῶν δύο γλωσσῶν ποὺ
«κερδήθηκε» πιά. Καὶ ἀλλα τέτοια.
Καὶ θα μποροῦσε κανένας ν’ ἀναφέρει ἀκόμα τοὺς δισταγμούς ἀνθρώπων μέ ἀναμφισβήτητα καλὴ πίστη, τὴν ἀμφιβολία
τους να βρεθεῖ τώρα μια λύση «ἐδῶ ποὺ φτάσαμε»· τὸ πνεῦμα _
τοῦ συμβιβασμοῦ καὶ τῆς ἐπανάπαυσης, τῆς παραίτησης, ποὺ
μὲ σοφὴ συστηματικότητα καλλιεργήθηκε καὶ καλλιεργεῖται.
Στῆ βάση ἐνὸς ἀναγκαστικοῦ, ἀναπόφευκταυ συμβιβασμοῦ
βρίσκονται, λένε, κάποιες ἱστορικὲς ἰδιομαρφίες δικές μας καὶ
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μάλιστα -πάλι καὶ πάλι- κάποιες ἐθνικὲς ἀπόψεις καὶ μάλιστα
καὶ ἀνάγκες Ἡ «παράδοση» - «τί θα κάνουμε μὲ τῆν παρά6001]»; — «Καὶ μποροῠμε να τὴν ἀγνοήσσυμε»; - «Eh/011"ισως
μια δυσκολία μὲ τὴ διγλωσσία- μα τέλος πάντων εἶναι ἡ δική
μας ἰδιομορφία, ἡιστορικα διαμορφωμένη φυσιογνωμία μας».
Ὀλα αὐτά, ὅλα μαζί, ὑψώνουν τὸ προπέτασμα τοῦ καπνοῦ,
τὸ βαρὺ παραπέτασμα τῆς καταχνιᾶς, ποὺ σκεπάζει πίσω τῆν
ἀπλή, κατακάθαρη ἀληθεια τῆς διγλωσσίας μας.
Μέ τὴν ἴδια ἐντύπωση μένει κανένας διαβάζοντας ἀρθρα
καὶ μελετήματα γιὰ τὸ ζήτημα, για τα ζητήματα τῆς παιδείας
(κάθε εἴκοσι τριάντα χρόνια εἶναι πάλι τῆς μόδας- εἶναι και
τώρά); Μέ ἐμβρίθεια καὶ μὲ ἐξειδικευμένη γνώση γραμμένα,
ἀφήναυν τελικά αὐτῆ τὴν πικρὴ αἴσθηση -και μαζι και τὴν
ὑποψία- πὼς διυλίζσυν τοὺς μικροὺς·μικροὺς κωνωπες για ζητήματα τῆς ὀργάνωσης και τοῦ συστήματος τῆς παιδείας, για
να καταπιοῦν τῆ μέγιστη κάμηλο τοῦ πραγματικοῦ προβλήματος; Πὼς παιδεία ὁὲν ὑπάρχει, δὲν ὑπῆρξε ποτὲ καὶ δὲ μπορεῖ
να ὑπάρξει μὲ δύο γλῶσσες.
ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΓΗΜΑΤΑ.
ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΑΤῚΚΑ ΣΥΣΤΙ-ΙΜΑΤΑ - ΑΝΑΡΧΙΑ.

Ἀνάγκη, λοιπόν, να ξαναρχίσουμε ἀπὸ 1 ἀπλά, τά στοιχειώδη. ”Av χρειάζεται ’να ξαναποῦμε τά ἴδια ποὺ εἰπώθηκαν,
ἐξαντλήθηκαν ἀπὸ τὸ Δημοτικισμὸ- να τά ξαναποῦμε. Χωρις
να φαβούμαστε πὼς μπορεῖ να φανοῦμε δασκαλίστικα σχολαστικοί, σοβαροφανεῖς, ἀνεδαφικοί, ἀπαρχαιωμένοι ἢ δογματικοί 000 1189100618901, 1600 16 καλύτερα
Εκατὸν πενήντα χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ ὑπάρχουμε σαν
κράτος -ἀπὸ τότε δηλαδὴ πού 16 ζήτημα αὐτὸ μάς βασανίζειοἱ ὀπαδοὶ της ἀνάγκης να ἐχουμε δύο γλῶσσες ἠταν -και εἰναι- έτοιμοι να ἀρνηθουν τὴν ὕπαρξη διγλωσσίας, ἀπορρίπτοντας ἀκόμα και τὸν ὅρο. H ἐλπίδα καὶ τὸ ἐπιχείρημα τους
ἠταν πώς, ἀφοῦ οἱ δύο αυτὲς γλωσσες εἶναι ἐλληνικὲς καὶ οἱ
6130 (ἡ νεοελληνικῆ στῆ γνησιότητά της, ἡ καθαρευουαα στῆν
πλαστότητά της) θα ἐρθει κάποτε ἡ ὥρα καὶ θα «πλησιάσουν»
ἡ μιά τὴν ἀλλή, θα «συγχωνευτοῦν» ἀργότερα 0‘8 μιά καὶ μόνη
γλώσσα, θα «συμπληρωθοῦν» έτσι τά «κενὰ» τῆς «Δημοτικῆς»
καὶ θα λείψουν, θα ἐξομαλυνθοῦν οἱ ἀρχαῖσμοὶ καὶ οἱ νεκροὶ
τρόποι τῆς καθαρεύουσας. Καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ πλησίασμα θα
ἐχουμε κάποτε μια ὡραία, ὡραία, καὶ «καθαρὴ» και ἄρτια
γλωσσα για προφορικῆ κοινή μας καὶ για γραφτή μας γλώσσα.
Ἀλλὰ -τα εἰπε ὁ πρῶτος Δημοτικισμὸς αὐτά, τά ξανάπε
ὕστερα 6 Τριανταφυλλίδης- ὁ ἐκπαιδευτικὸς δημοτικισμὸς ἀς μὴ διστάσουμε νά 1(‘1 ξαναποῦμε καὶ τώρα, ἀφοῦ χρειάζεται;
Οἱ 6130 αὐτὲς γλῶσσες έχουν δύο γραμματικά συστήματα
διαφορετικά.
Τῆς καθαρεύουσας τὸ γραμματικὸ σύστημα εἶναι (ἢ θα
ἐπρεπε νά εἰναι κανονικά- τα εἰπε ὁ Βερναρδάκης (11)1(‘1) 16
γραμματικὸ σύστημα τῆς ἀττικῆς. Καὶ αυτὸ 16 «θα ἐπρεπε να
εἰναι» δὲν εἰναι καθόλου λεπτομέρεια; Σημαίνει πὼς ῆ καθαρεύουσα για νά ναι γλωσσα, ἀκόμα και σαν γλωσσα πλαστή,
τεχνητη, θά’ πρεπε να διατηρεῖ 0‘8 ἰσχὺ τὴ δοτική, ἀνέπαφη τῆν
τρίτη κλίση, ὅχι ἀναλυμένα τῆν ἐνεργητικῆ μετοχὴ καὶ τά ἀπαρέμφατα, τά ’ίδια προσφύματα τῆς ἀττικῆς για τὸ ρῆμα, τὶς
’ίδιες σχηματιστικές καταλήξεις. Καὶ τὸ συνθετικὸ συντακτικὸ
τῆς ἀττικῆς. Τῆς νεοελληνικῆς γλώσσας τὸ γραμματικὸ σύστημα προέρχεται ἀπὸ τὴν Κοινὴ τῶνι ἀλεξανδρινῶν χρόνων,
περνώντας μέσα ἀπὸ τα -ἀγραφα- μεσαιωνικα ἑλληνικά ποὺ
εἰναι ἡ ζωντανή τους συνέχεια. Τὸ γραμματικὸ αὐτὸ σύστημα
έχει τὶς δικές του δομές, μέσα ἀπὸ τὶς ἀλλαγές, τὶς ἑνοποιήσεις
καὶ τὶς ἀναλύσεις βασικῶν μορφολογικῶν στοιχείων τῆς ἀττικῆς. Καὶ ἐχει ἐπίσης γνώρισμά του τῆ γενικὴ ἀναλυτικὴ τάση
ποὺ ἐχουν οἰ νεώτερες γλῶσσες.
Δύο γραμματικά συστήματα δὲν συγχωνεύονται πατές.
Ἀπὸ δύο γραμματικά συστήματα δὲν προέρχεται ποτὲ ἕνα
τρίτα. Τὸ ἀποκλείει ἡ ἴδια ἡ οὐσία αὐτοῦ τοῦ φαινομένου τοῦ
ἀνθρώπινου πνεύματσςπσὺ λέγεται γλώσσα - δὲν έχουμε κα·
νένα παράδειγμα τέτοια στῆ γλωσσικὴ ἱστορία τοῦ κόσμου.
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Καὶ δὲν ἐχουμε, γιατῑὴ γλίί) σσα ε ἷναι δομή. cH σοφία τῆς κάθε γλώσσας, ἀπὸ τὶς πιὸ πρωτόγονες ἴσαμε τῖς πιὸ
καλλιεργημενες, βρίσκεται ἀποκλειστικὰ μεσα στὴ δική της
δομή. Πέρα ἀπ’ αὐτὴ τὴ ῥομή τὴ δική της, ἡ γλώσσα- κάθε .
γλώσσα- ὅχι μόνο ὁὲν εἰναι σοφὴ μα εἶναι ἕνα ἀκατανόητο . ’,ζ-

παράλογο, ἄλογα πράμα. Γιατὶ π.χ. ὁ τοῖχος τῆς ἐλληνικῆς
γλώσσας εἶναι ἀρσενικὸς καί τὸ τεῖχος εἰναι οὐδέτερα. H θάλασσα εἶναι θηλυκιά, μα 1? 26101 εἰναι καὶ ἀρσενικια σαν πόντος
καὶ εἶναι καὶ 01’168’18917 σαν πέλαγος. Μέσα στὴ δομή 117;106
«γραμματικοῦ γένους» (ἀσχετου πια μὲ τὸ φυσικά, ποὺ 1?161/
κάποτε 1? μακρινὴ καὶ «ξεχασμένη» πια ἀρχική του πηγὴ) αὐτὰ
εἰναι αὐτονόητα.
Ένα κανονικὸ παιδὶ τριῶν χρονῶν ἀρχίζει κιόλας να τὰ
<< ἀ ν 6 π α ρ ά γ ε ι», χωρὶς να κάνει λάθος. Πέρα ἀπὸ τὴ σοφία
τῆς δομῆς τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας, εἶναι ἀκατανόητα καὶ παράλογα.
Ἀπὸ τὴν ἀρχαία 011? νέα ἑλληνικὴ γλώσσα ἄλλαξαν ὁλόκληρες δομὲς 1’? στοιχεῖα δομών. Π.χ. μέσα στὴ δομὴ τῆς νέας
γλώσσας - ἀπὸ τὴν Κοινὴ καὶ ὕστερα - καταργήθηκαν τά θηλυκά τῆς κλίσης τοῦ -ο. Ἔτσι, λοιπόν, 1? πλάτανος ἔπρεπε κάτι
να γίνει, ἀφοῦ πλατάνια έξακολουθοῦσαν να ὑπάρχουν καὶ
ὑπῆρχε καὶ μια ἑλληνικὴ λὲξη που 681/ χωροῦσε 016 γραμματικὸ σύστημα τῆς νέας γλώσσας. Ἔγινε, λοιπόν, ἀρσενικὰ· ὁ
πλάτανος. K62 8118161? 1? κλίση αὐτοῦ τοῦ πλατάνου 681/ ἐρχότανε πολὺ κάλα στὸν πληθυντικό του, ἔγινε, μὲ μια ὑποκοριστικὴ κατάληξη, οὐδέτερα· τὸ πλατάν· ι (ον), που για κανέναν
ἑλληνόφωνο ἅνθρωπο 681/ σημαίνει μικρα πλάτανος, μικρὸ
πλατάνι, ἀλλαὡραῖα καὶ στρογγυλά. 1? πλάτανος- ὅπως 16 (6)
νύχ· ι (01) καὶτὸ (ὁ) φί· δι (ον) 681/ εἶναι νυχάκι καὶ 681/ εἶναι

"...

λειτουργεῖ διαφορετικα 016 ρίπτω καὶ 016 ρίχνω. Τὸ στρίμωγμά τους 08 ἕνα ρῆμα τῆς «ἁπλουστευμένης καθαρευούσης» εἰναι 16 χάος που ἔχουμε γύρω 716;.
K62 6‘1; πάρω, τέλος, καὶ ἕνα παράδειγμα ἀπὸ 161/ καθαρισμδ τοῦ Κοραῆ.· T6 ὀψάριον, 0161/ αἰώνα τῶν αἰώνων 68 μπορεῖ να ἀλλάξει 16 νεοελληνικδ ψάρι, γιατὶ δομικα ἔπεσε 16
ἄτονα ἀρχικὸ φωνῆεν καὶ δομικα ἔπεσαν ἑδώ καὶ 16 -ν καὶ
16 -ο, Πόσα ὅμως τέτοια ὀψάρια 68v ἔχουν τα γραφτα καὶ τα
λόγια μας...

Νη·

φιδάκι, ἀλλὰ ὁ ὄνυξ καὶ ὁ ὄφις τῆς ἀρχαίας, ποὺ μὲ κανένα
τρόπο 68 χωροῦσαν 016 κλιτικὸ σύστημα τῆς νέας. K61/8’1/6 ἀπ
αὐτὰ 68 μπορεῖ να ξεφύγει ἀπὸ τὴ δομὴ τῆς δικῆς του γλώσσας
χωρὶς τὴν ἀναταραχή, τὴ διαστροφὴ πού ἔχουμε γύρω μας.
"Av ἔπρεπε να συνεχίσω μέ παραδείγματα τέτοια - ἰδοὺ καὶ
1? νύκτ -1-ς τῆς ἀττικῆς ποὺ ἔγινε στα νέα ἑλληνικα νύχτ· α. M8
γενικὴ 011? γραμματικὴ τῆς ἀρχαίας· νυκτ +6; (με τὴν κατάληξη τῆς δικῆς 117; ἀθεματικῆς κλίσης καὶ 718 κατεβασμένον τὸν
τόνο στα μονοσύλλαβα) καὶ 718 γενικὴ στα νέα ἑλληνικά·
νύχτ·α + ς (μὲ τὴ δική της τὴν κατάληξη καὶ με ἀκατέβατον
τὸν τόνο, σύμφωνα μὲ τὸν δικό της κανόνα για τά θηλυκά τῆς
θεματικῆς κλίσης τοῦ -6/17). "A; προσθὲσουμε ἐδώ πώς ὅλη
αὐτὴ 1? κλίση τοῦ 6/17 «δυσκολεύεται» 011? γενικὴ πληθυντική.·
O1 πάπιες, οἱ βρύσες, οι κατάρες 681/ γινονται 718 κανένα 196110
τῶν παπιων, τῶν βριισων ἢ τῶν καταρῶν. Τὸ 2’610 καὶ 1 61908—
νικά· O Μακρυγιάννης, σαν ἀγράμματος, πού 681/ εἶχε μολευ181 ἀπὸ τὴν καθαρεύουσα, γράφει.· των πατριώτων, τῶν Φανα-

Ἐκεῖνο, λοιπόν, που μποροῦσε να βγεῖ ἀπὸ τὸ «πλησίασμα» τῶν δύο γλωσσῶν, τὸν βιασμὸ τῶν ξεχωριστῶν τους δομῶν, βγῆκε πιά; Εἶναι τὸ ἐλληνοβάρβαρο τέρας τῆς « κ α θ ο μιλουμένης».

Ὁ Γ. Χατζηδάκης (ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς πού 71806 08 ἕνα
ριώτων. (Ἡ καθαρεύουσα 861111608: οἱ Ζωσιμάδες - τών Ζωσιμαδών καὶ ἄλλα τέτοια τερατώδη, που τα εἷπε ὁ Μ. Φιλήντας). σχεδὸν σχιζοφρενικό διχασμό, σαν σπουδαῖος ἐπιστήμονας
Ἡ δυσκολία αὐτὴ τῆς νέας γλώσσας λύνεται μὲ τὴ σοφία ἑνὸς ἀπόδειχνε τὴ γνήσια ἑλληνικὴ προέλευση τῆς νέας ἐλληνικῆς
-δ- ποὺ μπαίνει ἀνάμεσα στὴν κατάληξη καὶ 16 θεματικὸ 6/17 γλώσσας ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῆς ἀρχαίας καὶ ὁ ἴδιος σαν πολίτης
(1101) 1? νέα γλώσσα θέλει ὁπωσδήποτε να τὸ κρα- ὑποστήριζε μὲ εὐτέλεια ἤθους, 718 τὸν τυφλὸ φανατισμὸ ἑνὸς
τήσει 08 ὅλες 12; πτώσεις).· οἱ μαν* ά · δ· +8;, οἱ ἀντιλαϊκοῦ πάθους τὴν καθαρεύουσα) αὐτός, λοιπὸν περίμενε
παπάδες, οἱ πορτιέρηδες -τῶν μαινάδων, τῶν παπάδων, τῶν πῶς 16 «πλησίασμα» θα βγεῖ, θα γίνει σιγα-σιγα ἀπὸ τοὺς
πορτιὲρηδων- ώραιότατα. "H μὲ ε’μπρόθετη ἀνάλυση τών δυσ- «μορφωμένους» καὶ ἀπὸ 12; κυρίες «τῆς καλῆς τάξεως τῶν
κολεμένης γενικῆς πληθυντικῆς, ὅταν 6616 16 -6- για διάφο- Ἀθηνῶν» στα σαλόνια τους.
Ο Κρουμπάχερ 16 γράφει· Σὲ ἕνα ἀπὸ τα «σαλόνια» αὐτα
ρους λόγους 681/ μπῆκε στὴ θέση του καὶ 1? κατάληξη ἔφαγε 16
θεματικὸ φωνῆεν. Τί μπορεῖ καὶ ἐδῶ να βγεῖ ἀπὸ τὴν ἀπομά- τῆς «καλῆς τάξεως» μια κυρία αὐτῆς τῆς τάξεως τὸν διόρθωσε
κρυνση τῆς καθαρεύουσας ἀπὸ μορφολογικα στοιχεια τῆς ἀρ- καὶ τοῦ εἰπε πὼς 681/ εἰναι σωστό τὸ ναῦται ποὺ λέει - τὸ σωχαίας καὶ 61116 16 στρίμωγμα στὴ γραμματικὴ τῆς νέας γλώσσας στδ εἶναι τὸ νάπται -Ὅχι,”τόλμησε καὶ τῆς εἶπε ὁ δάσκαλος,
16 ἑλληνικό εἶναι ναῦται. -Ξένος εἰστε, K6918, εἶπε κι 6611?,7/1’
στοιχείων που δὲν εἰναι δικά 117;; T6 χάος ποὺ εἰναι γύρω μας.
K62 ἃς πάρω για παράδειγμα καὶ ἕνα ρῆμα; T6 ρίπτω εἰναι αὐτὸ κάνετε λάθος. Ναῦται εἰναι μόνον οἱ μικροί, τα ναυτάκια.
για τὴν ἀττικὴ (καὶ συνεπῶς καὶ για τὴν καθαρεύουσα) ἕνα Οἱ ἀξιωματικοὶ τοῦ στόλου λέγονται νάπται.
ῥίπ τ +01. K62 για 117 νέα γλώσσα εἰναι ρίχ ν +01. ΠαραταΤὸ γλωσσικὸ ἀποτέλεσμα πού νομοτελειακά μποροῦσε νά
τικὸς στὸ 8’1/6: ἔρριπτον καὶ 01:1? νέα· ἐριχναν. K62 ὅμως πόσα
βαρβαρικά, περιδιαγραμμάτου 89 9 111 τ α ν 681/ διαβάζουμε ’χει ὁ «καθαρισμὸς» τῆς «Δημοτικῆς» καὶ ἡ ἀπλούστευση τῆς
καὶ 681/ ἀκοῦμε (611/12 για τὸ 001016 καὶ ὡραῑο τῆς ἀρχαίας. 8’9- καθαρεύουσας εἶναι αὐτῆ ῆ «καθομιλαυμένη». Οἱ νάπται ποὺ
9111101/ καῑ 16 ἰδιο σωστὸ καὶ ὡραῖα τῆς νεας. ἔριχναν) καὶ σκοτώνουν τὰ μάτια καὶ τ’ αὐτια τῶν Ἑλλήνων. Ἀφοῦ προέρδιαβάζουμε καὶ για ἀποριφθεῖσες προτάσεις. Τῆς ἀρχαίας εἶ- χεται ἀπὸ τὸ ἀνακάτεμα δύο γραμματικῶν συστημάτων τὸ
ναι· ἀπορριφθεῖσαι.· Στὴ νέα γλώσσα 1? μετοχὴ τοῦ παθητικοῦ βαρβαρικὸ αὐτὸ τέρας τῆς «καθομιλουμένης» δὲν έχει κανέναν
ἀόριστου 681/ ὑπάρχει. Ἀπὸ τὸ πλησίασμα καὶ τὴ «συγχώ- ἀπολύτως ὑποχρεωτικὸ γραμματικὸν κανόνα οὔτε τῆς νεοελληνευσή» τους - ἄλλη καταστροφή· Ἰδοὺ π.χ. μια τσιγγάνα, 1? νικῆς οὔτε τῆς ἀττικῆς. ’H κάποια σουλουπωμένη, εὐπαρσυσίὁποία μᾶς ρίπτει τὰ χαρτια 1’? τὰ χαρτία. Καὶ ἰδοὺ καὶ ἕνα.- αστη σύνταξη καὶ παραυσίαση ἐνὸς κειμένου γραμμένου σὲ
«Ρίπτετε τα χαρτία εἰς τὸν τενεκέν», γραμμένο στα ἀθηναϊκα αὐτὸ τὸ «ἰδίωμα», ἐξαρτάται πάντοτε ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο
ἀπὸ τὴν ίκανότητα τοῦ συντάκτη του να ξεπερνάει μόνας του
ἀποχωρητήρια...
’
’Ἁς σταθῶ ὅμως λίγο ἀκόμα στὸ ἴδιο ρῆμα; Ἑκατδ χι- καὶ ἀβοήθητος, μὲ μοναδικό του ἐφόδιο τὴδική του μσνάχα
λιάδες χρόνια «πλησιάσματος» τῶν δύο γλωσσῶν να ἕχουμε, μόρφωση, τὶς δυσκολίες- μέσα ἀπὸ μια προσπάθεια πνευματιποτὲ μια γυναῖκα ἔγκυος 681/ θα ἀπορρίψει τίποτα ἀλλὰ μο- κοῦ συμβιβασμοῦ καὶ πρασαρμογῆς, χωρὶς τὴν ἀπαίτηση ἐκνάχα ἀπο ρ 1’ χ ν ει καὶ ποτὲς ἕνας ἐκπρόσωπος τῆς καθαρευ- φραστικῆς ἀμεσότητας και πληρότητας, μέσα ἀπὸ μια προχειουσιάνικης κρατικῆς ὑπαλληλίας ὁὲν ἀπορίχνει τὴν αἴτησή μου ρότητα ποὺ δὲν ἐλέγχεται ἀπὸ κανέναν κανόνα. Τὸ ἀποτέλεσμα
ἀλλὰ μσνάχα τὴν ἀπ ο ρ ρ 1’ 1118 1 . Ἡ «ἀφαίρεση» μὲ τὴν ἀπο- εἶναι ἡ διπλατυπία μέσα στὸ ἴδια κείμενα, μέσα στῆν ἴδια
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φράση, ἡ πολυτυπία, ῆαὺθαιρεσία, ἡ εὑκολη λύση τῆς στιγμῆς.
Ἀποτέλεσμα τοῦ καθαρισμοῦ καὶ τῆς ἀπλούστευσης ἡ ἀγωνία
τῶν ἐκφωνητῶν τοῦ ραδιαφώνου καὶ τῆς τηλεόρασης - χορεύουν οἱ άνθρωποι κάθε βράδυ πάνω σὲ ἕνα τεντωμένο σκοινὶ

ἀνάμεσα στοὺς «βουλευτὰς» καὶ τοὺς «βουλευτὲς» ποὺ δέν γίνεται με κανέναν τρόπο νά συγχωνευτοῦν. Ἀποτέλεσμα τοῦ
καθαρισμοῦ καὶ τῆς ἀπλούστευσης εἰναι αὐτῆ ἡ τρομακτικὴ σέ
ἐκταση λευκὴ ἀπεργία τῶν μαθητῶν τοῦ γυμνασίου, ποὺ προτιμοῦν νὰ πάρουν κακοὺς βαθμούς, παρα να πιάσουν στα χέ-

ρια τους τα σχολικά τους βιβλία πού, τρομερὰ στὸ περιεχόμενα,
< εἶναι γραμμένα σὲ αὐτὸ τὸ μιξοβάρβαρο ἰδίωμα τῆς «ἀπλούστευμένης καθαρευούσης>>; Τὸ γλωσσικό τους αἰσθητήρια ποὺ
δὲν εἶναι ἀκόμα χαλασμένο, ἡ ἐφηβική τους ἐντιμότητα ποὺ δὲν
έχει ἀκόμα συμβιβαστεῖ, ἐπαναστατσῦν,
«Πλησίασμα» τῶν δύο γλωσσῶν εἰναι καὶ τὸ «Ἐμεῖς» ποὺ
εἷπε στῆν Ἕνωση τῶν συντακτῶν ὁ κ. Γ. Μαῦρος, μιλώντας
στοὺς δημοσιογράφους; ”Ηθελε να ἀποφύγει τὸ ἀρχαϊκὸ
«Ὑμεῖς», χωρὶς καὶ να χρησιμοποιήσει τὸ «ἐσεῖς» τῆς «χυδαίας». Καὶ ἡ περίπτωση αὐτῆ δείχνει ὅλο τὸ τραγικὸ βάθος
τοῦ προβλήματος γιατὶ ὁ κύριος Μαῦρος εἰναι Ἶὸ ἴδιος ποὺ
ἐστάθηκε στὸ ὕψος ἐθνικοῦ ἡγέτη, προτείνοντας οτὴ βουλὴ να
συντάξει τὸ νέο σύνταγμα στὴ ζωντανῆ γλώσσα, τῂν ἐθνικὴ ὅπως εἶναι ὅλων τῶν λαῶν τα συντάγματα, ὅταν εἰναι ἐλεύθεροι νὰ τά συντάξουν καὶ να τα ψηφίσουν.
Ἑκατὸν τόσα χρόνια τώρα τα παλληκαράκια τῶν Τζο υμέρκων καὶ τῆς Ρούμελης, πηγαίνοντας στα εὐζωνικά τους τά-

γματα, πρέπει νά μαθαίνουν πῶς εἶναι οτά «ἑλληνικά» ἡ ὀνοματολογία τῆς φορεσιᾶς τους. Φάρια μετά θυσάνων εἶναι «στα
ἑλληνικά» τά φεσάκια τους μὲ τὴ φούντα. Καὶ ἑκατὸν τόσα
χρόνια τώρα ρωτάει ὁ λοχίας τὴν ὥρα τῆς «θεωρίας» .· - Κὶ πῶς
λέγονται, ώρέ Μήτρου, ἱλλινικά τά φεσάκια τῶν εὐζώνων,-Φάρια μετά φυσάνων, ἀπαντάει ὁ εὐπειθέστατος Μήτρους.
-Μπράβο, Μήτρου, σπίρτου εἶσι, δεκανέα θα σῑ κάνου. ”Era’
τά λέν ἷλλινικά, φάρια μετά φυσάνων, λέει κι ὁ λοχίας - ἑλληνομαθέστατος.
Ὁ Δημοτικισμὸς στὸν καιρα του μποροῦσε μσνάχα να τὸ
προβλέπει. Ἐμεῖς σήμερα ἐχουμε τὴν ἐμπράκτη ἀπόδειξη πὼς
μσνάχα σέ φάρια μετὰ φυσάνων μποροῦσε να ὁδηγήσει ὁ
«ἐξευγενισμὸς» τῆς «Δημοτικῆς», ἡ ἁπλούστευση τῆς καθαρεύουσας; Ἡ «καθομιλουμένη»Ι δὲνμπορεῖ να εἶναι τίποτα
ἀλλο.
‘O κ. ”Αγγελος Βλάχος, λερώνοντας καὶ τὸν ὅρα, τὴν ἀποκάλεσε νεαελληνικά, Ὁ κ. ”Αγγελος Βλάχος τυχαίνει να εἶναι
καὶ συγγραφέας, καὶ ἀξιόλογος μάλιστα, να εἰναι ἄνθρωπος
μορφωμένος καὶ να ἐ’χει ἀσχοληθεῖ καὶ εἰδικα μὲ τὸν 12. αἰ.,
ὅταν παρουσιάζονται τα πρῶτα γραφτὰ κείμενα τῆς νεοελληνι-

κῆς γλώσσας. Θα έπρεπε ἐτσι να ξέρει πὼς ἐντελῶς ἀλλο
πράμα εἶναι τὰ νεαελληνικά, ἡ νέα ἐλληνικὴ γλώσσα, αὐτῆ ποὺ
«κατὰ τὸν ἑνδέκατον αἰῶνα» σαν «λαλουμένη ἐλληνικῆ εἶχε
σφόδρα ἐξελιχθῆ καὶ ἐφαίνετο νέα γλῶσσα», καὶ ἀλλο ἐντελῶς
τά βαρβαρικά τῆς καθομιλουμένης διαστροφῆς πού ἐπεργάστηκε καὶ ἐπεργάζεται ἡ διγλωσσίας Καὶ ὅμως αὐτὴ τῆ διαστροφὴ ἀποκαλεῖ «νεοελληνικα» καὶ αὐτὴν θέλει να μᾶς φορτώσει στὸ ραδιόφωνο καὶ στῆν τηλεόραση.
Θα ἦταν παράλογα, ἀφύσικο, να μὴν ὑπάρχει αὐτὴ ἡ διαστροφή. Θα ἦταν ὅμως οὐτοπικὸ να περιμένουμε ἀπὸ έναν
ὁλόκληρα λαό, ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ τρέχουν κάθε πρωϊ
στῆ δουλειά τους, ἐχουν τὰ καθήκοντα του-ς, τὰ βιαστικά τους
προβλήματα να βρίσκονται αὐτοὶ σὲ ἕνα εἰδος γλωσσικῆς ἐπιφυλακῆς για να ἀποφύγουν τὶς παγίδες μιᾶς τόσο μεγάλης
«σχιζογλωσσίας», ὅπως τὴν εἰπε ὁ κ. Δημ. Σωτηρόπαυλος τοῦ
πανεπιστημίου τῆς Ἰνδιάνας, Δὲν εἷναι δική τους δουλειά. Εἷναι δούλεια τοῦ κράτους νά τοὺς ἀπαλλάξει, να μᾶς ἀπαλλάξει
ἀπ’ αὐτές. Να μᾶς βγάλει ἀπὸ τὴ συμφορά καὶ τῆ γελοιότητα
μιάς γλωσσικῆς κατάστασης ὅπου διαβάζουμε ἀρτος καὶ προφέρουμε ψωμί, ὅπως τὸ εἷπε ὁ Mirambel — ὅπου τρῶμε τὸ ψωμί
μας καὶ τὸ ψωμάκι μας μα πρέπει να τὸ γράφουμε πῶς εἶναι
αρτσς.

Δημήτρης Χατζής
Στὸ ἐρχόμενα· Μικρὴ ἀναδρομῆ στῆν ἱστορία τῆς διγλωσσίας μσς.μεσαιωνικῆ τεχνητὴ διγλωσσία.

ΟΠᾸΝΙᾸ ΒιΒΛιΑ-ΤΗΣ ΣΥΛΛοΓΗΣ ΟΠᾸΝΟΟ
Ἱπποκράτους 23,τηλ. 614.332

ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
O ZEBI‘OY ΓΙΑΝΝΗ - Σύντομη μελέτη
τῆς Νεοελληνικῆς Ἱστορίας - Μέρη A'
B’ Ἀθήνα 1945-46.
Ο ΑΝΤΑΙΟΣ — Μηνιαῖο περιοδικὸ για τὴ
μελέτη τῶν προβλημάτων τῆς ἀνοικοδομήσεως. Ἀθήνα (1945-47).
Ο ΑΣΤΕΡΗ Φώτη - Τὸ τραγούδι τῶν ληστῶν - Ἀθήνα 1946.
Ο Ἡ ἐθνικὴ πολιτικὴ τοῦ κομμουνιστικοῦ
κόμματος Γαλλίας. Ἀθήνα 1945.
Ο ΜΑΞΙΜΟΥ Σ. - Κοινσβούλια ῆ Δικτατορία - ΘεσΙνὶκη 1930.
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ K.A. — Ἡ πρώτη ἀπεργία στῆ Σκλαβωμένη Εὐρώπη. (Χρονικὸ τῆς κατοχῆς) Ἀθήνα 1945.
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Ο ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΥ Κ. ΝΙΚ. - Συμβολὴ
για τὴ διαμόρφωση τῆς μεταπολεμικῆς
Ἑλληνικῆς νσατρσπίας - Ἀθήνα 1945 .
Ο· ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. - Ἡ ζωὴ καὶὴ
θεωρία τοῦ μεγάλου ἐπιστήμονος Παυλὼφ - Ἀθῆναι 1957.

Ο ΓΚΡΟΣΣΜΑΝ Β. —- ”Ετσι παλεμήσαμε
στὸ Στάλινγκραντ. Ἀθήνα 1945.
O ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. - Τα ὅρια
τῆς συνδικαλιστικῆς δράσεως - Ἀθῆναι·
Ο ΒΑΡΓΚΑ Ε. - Τὸ Ἀγροτικὸιν ζήτημα Μετάφρ. Κ. Βρεττοῦ Ἀθῆναι 1945.
Ο ΠΛΕΧΑΝΩΦ. Γ. —- Ἀναρχισμὸς καὶ
Σασιαλισμὸς - Μετάφρ. N. Νικολαίδη
- Ἀθῆναι 1945.

Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ Γ. - Στὰ Πανεπιστήμια
τῆς Ἀθήνας. Μάης 1945.
O Ἡ Ἑλλὰς καὶ αἱ ἄλλοι. (Ἡ ἐξωτερική
μας πολιτικὴ) Ἀθῆναι 1947.
O MIAOBAN ΤΖΙΛΑΣ - Σύγχρονα θέματα - Ἀθῆναι 1951.
O MI'IHBAN ANIOYPIN — Γιατὶ ὁὲν
πρέπει να έχουμε ἐμπιστσσύνη στοὺς
συντηρητικοὺς — Ἀθῆναι 1945.
O ΚΑΡΑΣΕΒΔΑ ΠΑΝΤ. - Σκέψεις για
τὴν Ἀνασυγκρότηση τοὺ κράτουςἈθῆναι 1945.
·
Ο ΓΚΑΜΑΛ ΑΜΠΝΤΕΛ ΝΑΣΣΕΡ — Φιὴῧὲἓφία τῆς ἐπαναστάσεως ~ Ἀθῆναι

Ο ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ῘῬ. - Ὁ ἐργαζόμενος

,

λίιόἒς καὶ ἡ ἐθνικῆ ένωση - Ἀθῆναι
O Βησσάριόνσβιτς Ἰωσὴφ Στάλιν - Μετάφρ. Πετράνου ὀρφ. - Ἀθῆναι 1945.

“
,

ἧς

ΔΩΡοιι Σὲκάθεπελάτη μας-ᾱναγνώσ τ ἶ
τοῦ «ΑΝἹῚ», ἕνα παλιό, σπάνια, πολ
τικὸ βιβλία.
“

εἷκαστικᾶ
Μαυρόασπρα, ἀλλὰ σὲ λάδι, ἢ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ XPONIKO

σὲ πλαστικό, εἶναι τά ἐργα τοῦ

Ἡλιάκη (”Αστορ 10-29.ΙΙΙ). Διακριτικα καὶ ἀκριβῆ, σαν σχέδιά,
έχουνε μπεῖ α’ ἕνα δρόμο νεορεαλιστικό, στὸν ὁποῖα ἐχει τράτα
να πορευθεῖ ὁ ζωγράφος, καὶ να

δώσει νέα ἐνδιαφέροντα ἐργα.
Ὁ Μανωλίδης (”Ωρα 20.III7.1V) φέρνει ἀπὸ τὸ Παρίσι για

ιιιτρεῑᾏρῗεειιεειεττε
λόγα ἐπιμέλεια ἐνὸς φλαμανδοῦ
τοῦ 15ου αἰώνα. ”Ετσι ἡ κομμένη
φραντζόλα, τὸ μπαυκάλι κρασὶ
στὸ ἀψογα οτρωμένο τραπέζι μᾶς
φαίνονται πὼς σημαίνουν κάτι
πέρα ἀπὸ τῆν ἁπλῆ τόσο ρεαλιστικὴ ἀπόδοσῆ τους. Τὸ ἴδια καὶ
οἱ ’ἄνθρωποι καθισμέναι γύρω
ἀπὸ ἕνα τραπέζι, τά τοπία, ἢ

Άχ. Ἀπέργη, γλυπτό, 1974.

«Αὐτὸς

·

Ἀπὸ τὶς ἐκθέσεις ποὺ ἄνοιξαν
στὸ περασμένο εἰκασαήμερα ξεχωρίζσυν ἐκεῖνες τοῦ Ἀπέργη,
τοῦ Κοντοῦ καὶ τοῦ Μπότσσγλου.
“Ο Ἀχιλλέας Ἀπέργης (ΑΤΑ
10.III—B.IV) συνεχίζει τῆ χρήση
ταῦ ὑλικοῦ καὶ τῶν τρόπων ποὺ
ἐγκαινίασε πρὶν 10-12 χρόνια.
Μόνο ποὺ τὰ γλυπτά του δὲν εἶναι
πια κατακόρυφα στατικὰ μνημεῖα
με τὰ πόδια τους στέρεα στῆ γῆ
καὶ τῆν κορυφὴ ψηλα σὰ γατθικαὶ
ναοί. Λοξα καὶ άνάλαφρα τώρα,
παίρνουν μὲ τὸ παίξιμα τῶν ὅγκων καὶ τοὺς ἰριδισμοὺς τοῦ καμένου μετάλλου τὴν ὑφῆ θυσάνων
ἀτμοῦ ποὺ ἀφήναυν πίσω τους τ’
ἀεραπλάνα, ἢ ἀφροῦ ποὺ ἀναπηδά ἀπὸ πελώρια κύματα. Κατὰ
κάποια μυστηριώδη τρόπο στὸν
ὁποῖο συναψίζεται ἡ τέχνη του,
στα πιὸ πρόσφατα ἔργα του, μὲ τὴ

μορφή, τὴν ὑφὴ καὶ τὸ χρῶμα ξεπερνάει ὁ Ἀπέργης τὴ βαρύτητα
καὶ τὸ συμπαγὲς τῆς μεταλλικῆς
ὕλης καὶ δημιουργεῖ σύνολα συννεφώδη καὶ σχεδὸν κινητικά.
Ὁ Κοντὸς (Δεσμὸς 11-31.ΙΙΙ)
ἐχει πολλά χρόνια να ἐκθέσει
ἀτομικά. Μέ τὸν Τάκη καὶ τὸν
Παῦλο εἶναι ὁ τρίτος «εὑρημάτίας» καλλιτέχνης τῆς φετεινῆς
περιόδου. Ξεκινώντας ἀπὸ θέμα
οἰκεῖα στῆ ζωὴ τοῦ κάθε Ἕλληνα
ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀρχαίους χρόνους,
τὸ τάμα, ἀπαλλάσσοντάς 1:0 ἀπὸ

κάθε
θρησκευτικὸ-χριστιανικὸ
συνειρμό, παρ’ ὅλα ποὺ δανείζεται ὁρισμένα ἐξωτερικα γνωρίσματα ἀπὸ τὸ εἰκονοστάσι καὶ τὰ
ἐπάργυρα εἰκονίσματα, κατασκευάζει, μὲ κάποιους κόκκους εἰ-

πού

κοιμᾶται».

ιὈλα

ταγράφει ὅλες τις ρυτίὸες και τις
παραμορφώσεις ἐνὸς γεραντικοῦ
προσώπου πού πρέπει να εἶναι
τοῦ πατέρα του («Συνταξιοῦχος»)
μὲ ὁλακάθαρο μάτι, ἀδίσταχτα
ἀλλὰ ὅχι ἀδιάκριτα, ψύχραιμα
ἀλλὰ ὅχι άπανα, μὲ ἀγάπη πού
πρέπει να προέρχεται ὅχι μόνο
ἀπὸ τὴ βίωση ζωῆς ὁλάκερης
ἀλλα καὶ ἀπὸ τὴν ὀξεία διαίσθηση
μιᾶς εὐαίσθητης ἰδιοφυῐας. Γιατὶ
ῆ ἴδια ποιότητα συμπάθειας ἐμφανίζεται ξανα στα ὅχι τόσα αἰκεῖα ὅπως ὁ πατέρας του πρόσωπα τοῦ «Διπλοῠ πορτραίτου» ἢ
στὶς ἐξατομικευμένες μορφὲς τῶν
ἐργατῶν ποὺ κλείνουν τὴ φρίζα
ταυ, καὶ ποὺ ἐχουν τὴν εὐαισθησία βυζαντινῶν ἀναθηματικῶν
προσωπαγραφιῶν. Ὁ Μπότσογλαυ δὲ φοβᾶται τὸ ἀτόφιο χρῶμα
- τὸ χειρίζεται σε παραθέσεις βα-

ρωνείας, μιά σειρά ἀπὸ ἀναθήματα λατρευτικα τοῦ ποδόσφαιρου, τοῦ σέξ, τῆς πολιτικῆς. Ἔτσι
μᾶς γυρίζει αἰῶνες πίσω, πέρ’ ἀπὸ
τὸν Χριστιανισμό, στ’ ἀναθήματα
τῆς Ἐπιδαύρου καὶ τῆς Δήλου,
ποὺ

ἀποτείνονταν κι αὐτά, σέ

χρόνια ποὺ σί μεγάλοι θεοὶ εἶχαν
ἀρχίσει νὰ ὑπατιμοῦνται, σὲ ἥσσονες θεότητες, ὅπως ταῦτα, στὶς
ἐφέστιες μικραθεότητες τοῦ καθημερινσῦ

μας

πανθέου,

πού

έχουν ὑπανομεύσει ἴσως ἀνεπανόρθωτα τὰ βάθρα τῶν μεγάλων
θρησκειῶν. Τὰ ἀναθήματα τοῦ
Κοντσῦ, δεκάδες ὁλόκληρες, ὅλα
σχεδιασμένα ἕνα-ἕνα μὲ τὸ χέρι σε
λεπτὰ φύλλα ἀπὸ ἀλαυμίνια,
χαλκὸ ἢ μπραῦντζο, εἷναι πιὸ
ἀποτελεσματικα σα σχόλια πάνω
στῆν καταναλωτικὴ κοινωνία μας
ἀπὸ τὶς πανάθλιες εἰκόνες τὶς
ντυμένες μὲ γυαλιστερὸ τενεκέ
ποὺ γεμίζουν τὶς βιτρίνες γύρω
ἀπὸ τὴ Μητρόπολη.
Ὁ Τέτσης (Νέες Μαρφές
19.III—3.IV) παρουσιάζει μιαν
ἐντυπωσιακῆ σοδεια μεγάλου
σχήματος χαλκαγραφιῶν, κυρίως
με τῆν τεχνικὴ τῆς ἀκαυατίντας.
Τούτη ἐπιτρέπει τὶς έντανες ἀντιθέσεις φωτὸς-σκιᾶς ποὺ ἀξιοποιεῐ
ὁ ζωγράφος σὲ ἐξπρεσιονιστικὰ
τοπία τῆς Σίφνσυ καὶ σὲ λιμάνια.
Ἡ ἐκτέλεσή τους μαρτυρεῖ πόσο
πλέρια ἐλέγχει τῆ δύσκολη τεχνική. Στὶς νεκρὲς φύσεις σὲ χρώματα, ποὺ δὲ σηκώνουν τὸ κοντραστάρισμα ὅσα τὸ μαῦροἀσπρα, δὲν ἀξιαποιοῦνται ὅλες αἱ
δυνατότητες τῆς ἀκαυατίντας για
τσνικὲς διαβαθμίσεις.

Θ. Μανωλίδη, «Αὐτὸς ποι) κοιμᾶται»,

άπαπνέαυν μιαν ἀκινησία, μια
σιωπή, μια γαλήνη σχεδὸν ἀνησυχαστική, σαν τοῦ θανάτου, ποὺ

θυμίζει έναν ἄλλο φλαμανδό, τοῦ
20οῦ αἰώνα αὐτόν, τὸν Ρενὲ Μαγκρίτ.
Ἡ μεγάλη «φρίζα» (9 μέτρα
μῆκος) ποὺ ἐκθέτει ὁ Μπότσογλου
(ΚΕΤ 21.1H-9.IV) μαζὶ μὲ μιὰ
ΖΟαρια ἔργα του ἀπὸ τὸ 1972 ὣς
σήμερα δείχνει έντονα τὴν ἀνθρωπιὰ μὲ τὴν ὁποία ὁ ζωγράφος
πρασεγγίζει τὸ περιβάλλον του
καὶ λειτουργεῑ μέσα αἶ αὑτό. Κα-

σικῶν χρωμάτων σε μεγάλα
πλάνα, ὅχι σὲ συνθέσεις τόνων,
πάνω σε ἕνα σχέδισ ὁλότελα καθαρὸ καὶ σίγουρο, Ἡ οἰκονομικὴ
δύναμή τοῦ σχεδίου του ἀναφαίνεται μέσ’ ἀπὸ τὶς πυκνὲς δέσμες
φτενῶν γρήγορων γραμμῶν μέ τὸ
μελάνι ποὺ χτίζουν στὸ χαρτὶ τα
σχήματα ποὺ βλέπει εἴτε στὸν
γύρω του κόσμο, εἴτε στῆ φαντασία του, π.χ. στὶς «σημειώσεις στὸ
Ἡμερολόγια Καταστρώματος Β’
τοῦ Σεφέρη». Ὁ Μπότσογλαυ ἔχει
ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸν κάπως

ΘΟΥΡιοΣ
κεντρικό ὁργανο τοὺ
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ἠ φωνή τὴς εργαζὸμενης καὶ, σηουδὰζουσας νεολαίας
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πῶς ἐχουν γίνει δεκτοὶ 0,50%
περισσότερα ἔργα ἀπὸ 0,75%
περισσότεραυς καλλιτέχνες, δηλαδὴ τα κατὰ καλλιτέχνην ἐργα

μειώνονται κατά 0,25%. Αὐτὸ εἷναι ἀναμφισβήτητη ἀν καὶ μικρή,
δημοκρατικαποίηση. Μένει τώρα
να σταθμίσουμε τῆν ποιότητα μπροστὰ στα ἔργα.
Στὸν φάκελο τῆς συζήτησης,
ποὺ δεν έχει κλείσει ἀκόμα, για
τὸΚαλλιτεχνικὸ Ἐπιμελητήρια,
πρέπει να κατατεθεῖ ἡ παρακάτω
ἀνακοίνωση. Ἀποτελεῖ ἐμπεριστατωμένη, ψύχραιμη κριτικῆ τῆς

συζήτησης μεγάλης συγκὲντρωοης
καλλιτεχνῶν (κάπου 400 ὅπως λέγεται) πού ἐγινε στὶς 15-19 Φεβρουαρίου, καὶ ποὺ κατάληξε ἀφ’
ἐνὸς στῆν ὑποβαλὴ πρότασης

ἀναμόρφωσης τοῦ ὑπάρχοντας
Καλλιτεχνικσῦ
Ἐπιμελητηρίαυ,
ἀφ’ ἑτέρου στῆν ἀπόφαση συμμεταχῆς, ἀπὸ τῆν πλειοψηφία, στῆ
13η Πανελλήνια. Στοὺς 74 καλλιτέχνες ποὺ ὑπογράφουν τὴν ἀνακοίνωση πρέπει να προστεθοῦν
ἄλλοι 50 περίπου τοῦ ἐξωτερικσῦ,
κυρίως τοῦ Παρισιοῦ. Τὸ σύνολο
αὐτὸ εἶναι ἀρκετὰ ἐπιβλητικό,
ἀριθμητικὰ καὶ πσιοτικά, ἂν συγκριθοῦν τα ὀνόματα ἐκείνων ποὺ
ὑπογράφουν τῆν ἀνακοίνωση, με
τα ὀνόματα ἐκείνων ποὺ προώθησαν τὴν πραγματοπαίηση τῆς 13ης
Πανελλήνιας, καὶ ποὺ διατύπωσαν τὸ σχέδιο για τὸ Καλλιτεχνικὸ
Ἐπιμελητήριο ποὺ χαρακτηρίζεται «δρακόντειο».
Α. Ι“. Ξύδης

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ
13η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Οἱ συγκεντρώσεις τῶν καλλιτεἑξῆς παράγραφος; Μέσα στοὺς
χνῶν πού πραγματοποιήθηκαν
σκοποὺς εἰναι «ἡ πραάσπιση,
ἀπὸ 15-19 Φεβρουαρίου εἴχανε
διαφύλαξη, προαγωγὴ τοῦ δικαικύρια στόχο να διαμαρφώσουν
ώματος τῆς ἐλεύθερης δημιουργιπρότασή τροποποίησης τοῦ ἰδρυκῆς ἐκφρασης καὶτοῦ καλλιτεχνιτικοῦ νόμου τοῦ Κ.Ε.Ε.
κσῦ ἐργου». Πράγμα που σημαίΣτὶς συγκεντρώσεις αὐτὲς δια- νει ὅτι καμια κριτικῆ ἐπιτροπὴ
Χρ. Μπότσογλου, «Φρίξα», (τμῆμα), 1972.
μορφώθηκαν δυὸ ἀντιτιθέμενες
δὲν ἐχει τὸ δικαίωμα ν’ ἀφαιρέσει
ἀπόψεις γύρω ἀπὸ τὸ κεντρικὸ τὴν καλλιτεχνικὴ ἰδιότητα ἀπὸ
ἐπιθετικὸ καὶ ξώπετσο ρεαλισμὸ
πιὸ αἰσιόδοξους Ἕλληνες νεορεπρόβλημα; ποιὸς εἰναι ὁ χαραὁποιανδήποτε θέλει να ἐκφρασθεῖ
τῆς πρώτης του παραγωγῆς γιὰ να
αλιστές, ποὺ θεωροῦν τὸ σημερινὸ
κτῆρας καὶ ποιὸς μπορεῖ νὰ εἰναι
δημιουργικά. Τὸ Κ.Ε.Ε. ἑπομένως
κατασταλάξει σὲ μια πιὸ ῶριμη,
Ἑλληνικὸ ἀνθρώπινα τοπία,
ὁ ρόλος τοῦ Κ.Ε.Ε. σήμερα.
ὁὲν μπορεῖ να παρεμβαίνει στῆν
πολὺ διεισδυτικὴ ἐπεξεργασία τῆς
Κατὰ τὸ διάστημα αὐτὸ εἴδαμε
Ἐπειδὴ πιστεύουμε ὅτι με τὴ διακαλλιτεχνικὴ δημιουργία ἐπιλέἀνθρώπότητας ποὺ τὸν περιβάλκαὶ τὶς ἐκθέσεις Γέραυ (Παπαγεδικασία ποὺ ἀκολουθήθηκε στὶς
γοντας τὰ μέλη του με αἰσθητικα
λει σε ὅλη τὴν καθημερινότητά ωργίου 19.III-I.IV) ποὺ πορεύσυγκεντρώσεις ὁὲν ἐγινε δυνατὸ
κριτήρια, ὅταν τὰ ὑποψήφια μέλη
της, ὅχι ὅμως ἀπαραίτητα στὴν
εται πάντα τὸ δρόμο ἐνὸς ἀπλαυυ
να ἐνημερωθοῦν οἱ συνάδελφσι
δὲν διαθέτουν δίπλωμα (καὶ εἶναι
πιὸ πληχτικῆ ἦ ἐλεεινή της ὅψη.
στευμένου, για να μὴν πῶ ἁπλοϊσωστα κι ὁλοκληρωμένα πάνω
πολλοὶ οἱ καλλιτέχνες χωρὶς δίΔιαπιστώνει μέ συμπάθεια μάλκοῦ, οουρεαλισμαῦ, με περιοριστὸ κεντρικὸ αὐτὸ πρόβλημα,
πλωμα) γιατὶ ἀποκλείονται έτσι
λον παρὰ κρίνει,καὶ καταγράφει σμένα θεματολόγιο, Εὔας ῑνῙπουλκρίναμε ἀναγκαῖα να ἐνημερώσημαντικές καλλιτεχνικές δυνάτὶς διαπιστώσεις του ἀπὸ πολὺ γουρά (”Ὠρα 20.111-7.IV) μέ τὰ
σουμε τοὺς συναδέλφους καὶ τὸ
μεις. ”Ετσι ἀπογυμνώνεται ἡ ζωὴ
κοντα μὲ διάθεση ὑπακειμενικοῦ
ἀπὸ χρόνιά γνώριμα ἐσωτερικά
πλατύτερο κοινὸ πάνω στα βακαὶ ῆ τέχνη ἀπὸ τὸ βασικό της διὑπαρξιακοῦ
ὑπομνηματισμαῦ
και μπουκετα, ποὺ χάνονται μέσα
σικα σημεῖα τῆς ἀποψής μας. Δηκαίωμα τῆς ἐλεύθερης κι ἐξω ἀπὸ
μᾶλλον παρὰ ἀντικειμενικῆς «ἐξ
στὸ «φλοὺ» μισῶν καὶ τετάρτων
λώνουμε συγχρόνως ὅτι ἡ ἐνέρπρότυπα ἐκφρασης.
ἀποστάσεως» κριτικῆς γενικότετόνου, καὶ Καρύδη (Κατοπαύλη
γειά μας αὐτὴ δέ μᾶς προσδιορίΚατὰ τῆ γνώμη μας τὸ ὑποψήρων καταστάσεων, κάπως πιὸ 20.ΙΙΙ- 10.IV) 7101‘) θά ’πρεπε νὰ
τιζει σαν ὁμάδα ἀλλὰ ὅτι ὑπογράφια μέλας πρέπει νὰ κρίνεται ἀπὸ
ἀπρόσωπων. Πρέπει να καταλε- τλοφορεῖται ἀναδρομική, μιας καὶ
φουμε αὐτὸ τὸ κείμενα σαν άτομα.
τῆ συστηματικὴ ἐργασιακὰ απαχθεῖ, αὑτὴ τὴ στιγμή, ἀνάμεσα
περιέχει έργα «ἐλαφρῆς ὕλης»,
Για μᾶς ὅλους αἱ ἐπὶ μέρους
σχόλησή του μέ τῆν τέχνη (ἄσχετα
στοὺς πιὸ ὀξεῖς, ἀλλὰ καὶ στοὺς
ἀπὸ τὸ 1960 καὶ 1962.
διαφωνίες πηγάζσυν ἀπ’ τὶς ἀντίἂν ἀποζεῖ ἢ ὅχι ἀπ’ αὐτή). Ἡ αἰθετες ἀπαντήσεις ποὺ δόθηκαν
σθητικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ ἀξία
στὸ παρακάτω ἐρώτηματ Μπορεῖ
τοῦ έργαυ του ἐπικυρώνεται ἀπ’
τὸ καλλιτεχνικὸ ἐπάγγελμα νὰ
τὴν κοινωνικὴ πρακτικὴ κι ’ὅχι
θεωρηθεῖ καὶ να γίνει στῆν πράξη
ἀπὸ κριτικὲς ἐπιτροπές.
κλειστὸ ἐπάγγελμαῑ Κι ὅταν λέμε
Στὸ ἄρθρα 8 προτάθηκε καὶ
κλειστὸ ἐπάγγελμα ἐννοοῦμε ὅτι
ψηφίστηκε, ὅτι μόνα τὰ μέλη
μόνο μια κατηγορία ἀνθρώπων τοῦ Κ.Ε.Ε. μποροῠν να πάρουν
μποροῠν να τὸ ἐξασκήσουν νόδουλειές ἀπ’ τὸ δημόσια. Αὐτὸ τὸ
μιμα (ὅπως π.χ. οἱ γιατροί, οἱ
ἀρθρο ἂν τὸ δοῦμε σὲ σχέση με
φαρμακοποιοὶ κ.τ.λ.).
τὴν αὐστηρότητα ποὺ γίχεται ἡ
Γ ιὰ τὴν 12η Πανελλήνια, τὸν
83, Διακοσμητικῆς 78) ἀπὸ 663
Τὸ ἴδια σχῆμα τσῦ ἐπιμελητη- ‘ εἰσδαχῆ τῶν μὴ πτυχιούχων στὸ
Ἀπρίλη 1973, εἴχανε γίνει συνκαλλιτέχνες,
Κ.Ε.Ε. σημαίνει ὅτι ὅπαιος δὲν
ρίου κλείνει τὸ ἐπάγγελμα ἐνῶ τὸ
ολικὰ δεκτα ἔργα 927 (ΖωγραφιἈύχμηρῆ ἡ στατιστική, εἶναι ἐπάγγελμα καὶ ἡ λειτουργία τῆς ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴν κριτικῆ ἐπικῆς 663, Γλυπτικῆς 88, Χαρακτικαποτε καὶ χρήσιμη, ὅταν μάλιστα
τέχνης ἀπ’ τὴ φύση τους ὁὲν εἶναι τροπὴ δὲν έχει δικαίωμα συναλκῆς 82, Διακοσμητικῆς 94) ἀπὸ
εἶναι συνοπτικα ἐνδεικτικὴ ποσὸ- . δυνατὸ νά κλεισταῦν. Συγκεκρι- λαγῆς μὲ τὸ δημόσια. Πρέπει νά
589 καλλιτέχνες,
τικῶν ἢ χρονικῶν μεταβολῶν ἑνὸς
μένα μέσα στῆν πρόταση τραποδιευκρινίσαυμε ὅτι ἐνῶ σὲ κάθε
Φέτσς για τὴν 13η, έχουν γίνει
μεγέθους. Ἐδῶ, ἀνάμεσα ’73 καὶ
ποίησης τοῦ ἱδρυτικσῦ νόμου ποὺ
διαγωνισμὸ ὑποβάλλονται μακέδεκτα 975 ἔργα (Ζωγραφικῆς
’75 διαπιστώνσυμε μηδαμινὲς μεψἠφίστηκε στὸ 20 ἀρθρο ποὺ τες καὶ πρακρίνεταιή πιὸ κατάλ679, Γλυπτικῆς 125, Χαρακτικῆς ταβολές, ἡ σημαντικ
ότερη εἶναι
ἀφορᾶ τοὺς σκοποὺς ὑπάρχει ἡ
ληλη, με τὸ ἄρθρα 8’ ἀποκλείονται

TEAEYTAIO ΣΧΟΛΙΟ
ΠΡΙΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
ΤΗΣ 13ης Π.Ε.
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εἷκαστικᾶ
προκαταβαλικα οἱ μακέτες 1101‘)
μποροῠν να ὑπσβληθοῦν ἀπὸ μὴ
μέλη τοῦ Κ.Ε.Ε. ἄσχετα μὲ τὴν
ποιότητά τους. Δηλαδὴ τὸ Κ.Ε.Ε.
ἀπονέμει τὸν τίτλο τοῦ καλλιτέχνη
καὶ ἀναλαμβάνει ἐπιπλέον τὸ καθῆκον να προστατέψει τὸν τιτλοῦχο καὶ οἰκονομικὰ εἰς βάρος
τῶν ἀλλων συναδέλφων του. Θεωροῦμε ὅτι μὲ τὸ άρθρο αὐτὸ ὁλοκληρώνεται μὲ οἰκονομικὰ μέτρα
ἡ ἐπέμβαση τοῦ Κ.Ε.Ε. στὴ διαμόρφωση τῆς Τέχνης στὸν τόπο
μᾶς.
Στὸ ’ίδιο ἀρθρο προβλέπεται
ἀκόμα ἡ ἐπίσημη ἐκπροσώπηαη
τῆς ”Ελλάδας στὸ ἐξωτερικὸ μόνο
ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ Κ.Ε.Ε. Ἔτσι μ’
αὐτὸ τὸν τρόπο ὁλοκληρώνεται ὴ
μονοπώληση τῆς Τέχνης στὸν
τόπο μας ἀπὸ τὸ Κ.Ε.Ε. τόσο σαν
ἐπάγγελμα ὅσα καὶ σαν κοινωνικὸ

λειτούργημα. «
Προτείνσυμε τὴν ἀπάλειψη τῆς
λέξης μόνο.
Τέλος στὸ ἀρθρο 17 περὶ πειθαρχικοῦ συμβουλίου ὁλοκληρώνεται τὸ δρακόντια σχέδιο 1101‘)
προτάθηκε. Μὲ τὶς πειθαρχικές
ποινές καὶ τὴν διαγραφὴ μέλους
φτάνουμε στὸ καθεστὼς τῶν διώξεων καὶ τῆς ἀστυνόμευσης τῶν
μελῶν με πρόσχημα τῆν αὐτοπραστασία τοῦ Κ.Ε.Ε. ἀπὸ τὰ «ἐχθρικῶς» διακείμενα μέληὶῐῑ
Κατὰ τὴ γνώμη μας, τα ἀρθρα
πού ἀναφέραμε παραπάνω ἐτσι
ὅπως διαμορφώθηκαν, ἐντείνουν
τὸν συντεχνιακὸ χαρακτῆρα τοῦ
Κ.Ε.Ε. "Eva ἐπιμελητήριο εἰναι
συνασπισμὸς ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν καὶ ἐργοδατῶν ὅπου ὁὲν
ἐκφράζονται οἱ ἀντιθέσεις καὶ τα
συγκεκριμένα προβλήματα ποὺ
ὑπάρχουν ἀνάμεσα στοὺς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καὶ τοὺς μεγάλους ὀργανισμοὺς (κρατικούς,
ἰδιωτικούς), τοὺς ἐργοδότες κι
ἐργαζόμενους. Στὸ Κ.Ε.Ε. μποροῦν να γίνουν μέλη καλλιτέχνες
ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες, καλλιτέχνες ἐργοδότες, καλλιτέχνες ἐργαζόμενοι. Αὐτὴ ῆ κατάσταση
ὁρίζει τὸν χαρακτῆρα τοῦ ἐπιμελητηρίου σὰν συντεχνιακό.
Μέ ἄλλα λόγια τὸ ἐπιμελητήριο
σάν ὀργανισμὸς δεν μπορεῖ να ἀνταποκριθεῖ στῆν σημερινῆ πραγματικότητα τόσο γιατὶ κλείνει τὸ
ἐπάγγελμα ποὺ δέν εἰναι δυνάτα
να κλειστεῖ ὅσα καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ
συντεχνιακοῦ του χαρακτῆρα.
Ἐπὶ πλέον κατοχυρώνει νομικὰ
τὴν παρέμβαση τοῦ κράτους μέσα
στα προβλήματα τοῦ κλάδου μας,
ὅσα καὶ στῆν κοινωνικὴ λειτουργία τῆς Τέχνης. Αὐτὸ γιατὶ τὸ
κράτος ἐξασκεῖ ἐποπτεία, δηλαδὴ
ἐλεγχο οἰκονομικό, ἐλεγχο στῆ διοίκηση καὶ τὸ πειθαρχικὸ συμβούλια, ἀλλὰ βασικα γιατὶ τὸ καταστατικὸ τοῦ ἐπιμελητηρίου εἷναι νόμος τοῦ κράτους. Για τοὺς
λόγους αὐτοὺς τὸ Κ.Ε.Ε. δέν μπαρεῖ να γίνει ποτὲ ἐπαγγελματικὸ
διεκδίκητικὸ ὅργανο, οὕτε ἀπέναντι στὸ κράτος, οὔτε γιά να
ὃιασφαλίσει τά εἰδικά συμφέ-

ροντα μιᾶς ὁρισμένης κατηγορίας
καλλιτεχνῶν.
Τί λοιπὸν μπορεῖ νά εἶναι σήμερα τὸ Κ.Ε.Ε.;
Πιστεύαυμε ὅτι πρέπει νὰ περιορισθεῖ σὲ ὁρισμένες μόνο αρμοδιότητες καὶ να μὴν ἐπεμβαίνει τὸ
Κ.Ε.Ε. οὐτε στα ἐπαγγελματικὰ
οὔτε στα καλλιτεχνικά προβλήματα. Πρέπει να εἰναι ἕνας ὀργανισμὸς μὲ κύρια ἀπασχόληση τὴν
παροχὴ
ἰατροφαρμακευτικῆς
περίθαλψης, τῆ συνταξιοδότηση,
τὴν παροχὴ ὑλικῶν καὶ τὴν προκήρυξη διαγωνισμῶν για τῆν
ἀνάθεση παραγγελιῶν. Μόνο ἐτσι
θα μπορεῖ νά ἐξυπηρετήσει τοὺς
καλλιτέχνες καὶ τῆν κοινωνικὴ
λειτουργία τῆς τέχνης στὸν τόπο
μας. Μόνο έτσι δέν θὰ εἷναι φραγμὸς στῆν ἐλεύθερη ἐκφραση καὶ
τὴν καλλιτεχνικὴ δημιουργία.

Τῆν Τρίτη 4 Μαρτίου ἐγινε στὸ
Παρίσι γενικὴ συνέλευση τῶν
καλλιτεχνῶν για τὴν μελέτη τοῦ
καταστατικοῦ τοῦ Κ.Ε.Ε. πρὶν
καὶ μετὰ τὴν τροποποίηση τῆς
15—19 Φεβρουαρίου. Στῆν συνέλευση ἀκολούθησε ψηφοφορία
ὅπου ψηφίστηκε κατα πλειοψηφία να ὑπογραφεῖ ἡ διαμαρτυρία
τῶν μειαψηφούντων συναδέλφων
τῶν Ἀθηνῶν. Παρόντες 55 ἐψήφισαν καὶ ὑπέγραψαν 43.
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ΟΛΓΑ ΣΤΑ ΥΡΙΔ ΟΥ
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Μια σειρά ἀπὸ καλλιτέχνες-άτομα οἱ ὁποῖοι διεφώνησαν κατὰ
τῆ διάρκεια τῶν συνελεύσεων θέλει νά γνωστοποιήσει τὰ ἐξῆςῑ
I. Διαφωνεῖ μὲ τὸν τρόπο ποὺ
έγινε ἡ διεξαγωγὴ τῶν ἐργασιῶν
τῶν συνελεύσεων ποὺ τὸν θεωρεῖ
ἀντιδημοκρατικό. Στὶς μειοψηφοῦσες ἀπόψεις δὲν δόθηκε ἡ δυνατότητα πλήρους έκφρασης.
2. Θεωρεῖ ὅτι τὰ ἀποτελέσματα

τῶν ἐργασιῶν κάτω ἀπὸ τέτοιες
διαδικασίες ὁὲν εῖναι ἱκανοποιητικα γιατὶ δὲν μπόρεσε να γίνει
ἐπαρκὴς διερεύνηση σὲ θέματα
οὐσίας.
3. Ἡ λύση ποὺ δόθηκε στὸ πρόβλημα τῆς Πανελληνίου ὁὲν συμβάλλει στῆν αὐσιαστικοποίηση
τοῦ θεσμοῦ. Ἡ σπουδὴ μὲ τὴν
ὁποία γίνεται ἡ έκθεση εἶναι εἰς
βάρος τόσο τοῦ καλλιτέχνη ὅσα
καὶτοῦ κοινοῦ, πράγμα ποὺ κάνει
ἀμφίβολη τῆ συμμετοχῆ α’ αὐτὴν
ἑνὸς ἀξιόλογου τμήματος τοῦ καλλιτεχνικοῦ κόσμου.
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AIrKA
KYITPA ιοΣ
KOKKINIA ΗΣ
ΜΠοΤΣοΓΛ 0 Y
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ΨΥΧοΠΑIA ΗΣ
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’Όπως ἀναφέρεται παραπάνω
οἱ καλλιτέχνες λόγω τῆς βιασύνης
ποὺ ἐπεκράτησε στὶς συνελεύσεις
δὲν μπόρεσαν νά ἔχουν ὅλα τα
στοιχεῖα καὶ τὸν ἀπαιτούμενσ
χρόνο για μιὰ οὐσιαστικὴ κρίση.
Θά ἀνακοινωθοῦν σύντομα τά κυριότερα σημεῖα διαφωνίας.
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θέατρα
ματα» τοῦ θεατρικοῦ ὁδοιπόρου
. κι ἀργότερα για τὸ ψηλό του καπέλοέ Δὲν εἶναι κάποια «ὕβρις»
ἀπέναντι στὸ θεατρικό μας χάος,
να περιμένουμε ἀπὸ τὸ δισέλιδο ἢ
τετρασέλιδο τῶν «Ἀστερίσκων»
τοῦ περιαδικσῦ (βλ. τεῦχος 40-42,
σ. 117), τὴν ἐντόπιση καὶ λύση
τῶν θεατρικῶν μας ζωτικῶν προβλημάτων; ”Οταν μάλιστα τὸ 1/4

αὐτοῦ τοῦ χώρου εἷναι ἀφιερωμένο στῆν αὐτοδιαφήμιση καὶ
ὑπερθετικὴ μνεία τῆς προσφορὰς
του;

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
«”ΠΛΟΥΤΟΣ ΑΠΟΡΟΣ»

ΣΧΟΛΙΑ

·

Οὔτε καὶ αὐτὸς ὁ Ἀριστοφάνειος
«Πλοῦτος», σκηνοθετημένος κι
ὲρμηνευμένος λαμπρά ἀπὸ τὸν
Κανέλλο Ἀποστόλου καὶ τὸν θί-

τοῦ «Ριάλτο», ἐντεκα θεατές καὶ
μία ταξιθέτρια. . .

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ (Θέατρο ΣΙΝΕΑΚ)
Γῆν ὥρα ἀκριβῶς ποὺ τὸ
θέατρο-ντοκουμέντο ’έχανε στῆν
Εὐρώπη αἰσθητὰ ἐδαφος (ἐξατμισμένο καὶ παραμερισμένο ἀπ’ τὶς
φοιτητικές ταραχές τοῦ ’68), γινόταν σ’ ἕνα ἀμερικάνικο δικαστήριο ἡ δίκη τῶν ἐννέα. Στὰ πρακτικὰ αὐτῆς τῆς δίκης, βασίστηκε
τὸ ἐργοιντακουμέντο τοῦ ἰρλανδοῦ ἱερέα Ντάνιελ Μπέρριγκαν,
ἑνὸς ἀπὸ τοὺς «πρωτεργάτες» τῆς
ὑπόθεσης τῶν φακέλων. Ἣ θεατρικὴ πραγμάτωση αὐτοῦ τοῦ
ντακουμέντου, μέσα ἀπὸ τὴν «τελετουργία τῆς μίμησης», εἶναι
κάτι σαν μνημόσυνα στῆ συνείδησιακῆ καθαρότητα καὶ πίστη τῶν
ἐννέα τοῦ Καίητονσβίλ. Λερώνοντας μὲ αἷμα κι ὕστερα καίγσντας
συμβολικα τοὺς στρατολογικοὺς
φακέλους μιᾶς ὁρισμένης καταδι-

<< . . .ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ . .. ΔΟΣ
ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ , . .»
Χάρμα ὀφθαλμῶν κι ἀπορίας
ἀξια, τὸ τριπλό, «ἐπαναστατικὸ
υπερτεῦχος»
τοῦ
περιαδικσῦ

«Θεατρο», ποὺ κυκλοφόρησε
προσφατα. Χάρμα ὀφθαλμῶν ἡ
ἐκτύπωση κειμένων καὶ φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ, ἀσυναγώνιστη
ἡ σελιδοποίηση, ἀπόλαυση ἡ ἁφὴ
του ἰλλσυστρέ-λοὺξ, σχεδὸν βε-

’ 5"
:‘w

λσυδξνου χαρτιοῦ. Φιγουρίνι
σω-

στα. Η τιμή του, ἀν καὶ δρχ. 100
μαρτυράει ἀναμφισβήτητη ἐκδοζ
τικη θυσία. Κι ἐδῶ ἀρχίζει ῆ ἀπσριαῑ Μηπως τὴ θυσία τὴν χρειαζομαστε πολὺ περισσότερα
σέ
προσφορὰ ὕλης -καὶ ὕλης κοντι
γης, αμεοης, ἐλληνικῆς- παρα
0’
εκδοτικὰ καλλιστεῖα; Σέ
μιὰ
χῶραι ὅπου ἐλλειψη θεατρικῆς
παιδέιας, θεσμικα ἁμαρτήματα
και αντιθεατρικός, ἐμπαρικὸς
ἀνταγωνισμός, έχουν πληθύνει
ἐπικίνδυνα τὰ ἰθαγενῆ προβλήμα
τα
του θεάτρου (πλάϊ στα παγκό
σμια), σε μια χώρα ὅπου λείπε
ι τὸ
ταχτικό, θεατρικὸ ἐντυπ
α, δὲν
μοιαζ
ει ματαιοπονία μια
τόσο

πολυεξοδη εκδοση μὲ πολυτ
ελῆ
φάνιση καὶ οὐσία; Προσφέρε ἐμι τελικα ηκεμπλέκει ἀκόμα
περισσότερα ταν θεατρικὰ ὑπαν
άπτυκτσ
Έλληνα ἡ ἐκτεταμένη
π.χ. ἐνημέρωση περὶ ,Χάπενινγκ
καὶ «μικτῶν
μεσων», κινημα ποὺ
ἀπέχει τουλάχιστον 100 χρόνια
ἀπὸ τῆ θεατρικη μας, πραγματικότητα;
Μὴ
ξεχναμε, πως, σὺν τοῖς
ἀλλοιΓ ε’ίμαοτε και θύματα
μιάς τείνικα
βεβιασμένης «προόδου», ποὺ
_

φροντίζειχγια κολάρα
καὶ ψηλιὸ
καπελο,

τη στιγμὴ πού περιφερόμαστε ξυπόλυτοι
«ΘΠόσα
έα
θα κεὑ γνωμονούσαμε
τὸ
τρο», με τηγ παρά
δοση, τὸ
πάθος που διαφαινετ
αι, τὴν καθι-

ῑῑτῖι πίεται

αὐτή, φρόντιζε γία
ντάη (ἓὸδιὴη

«Δίκη τῶν φακέλων», Θίασος Ἀλ. Ἀλεξανδράκη - Ν. Γαληνέα (φωτ.
ἀπὸ τὸ
περιοδικὸ ““Θεοιτρικά”).
ασο τοῦ «Ἐλεύθερου Κύκλου»,

κασμένης «εἰδικότητας» - θα τὴν
ὁὲν μπόρεσε να προσελκύσει καὶ
ὀνόμαζα εἰδικότητα θυμάτων
ν’ ἀποσπάσει τὸ κοινὸ ἀπ’ τὸ ψευπρώτης ἐπιλαγῆς - ἐξαπέλυαν
τοβσυλεβάρτο, τὴν ἐπιθεώρηση
ταυτόχρονα ένα ὀργισμένο κατηκαὶ τά ἐθνικο-ἱστορικα δράματα.
γορητήριο για τὴν ἀπάνθρωπη
Οὔτε καὶ οἱ σπάνια ὁμοφωνούνπολιτικὴ τῶν Η.Π.Α. καὶ τὴν ἐγτες κριτικοὶ που ἐναρμονίστηκαν
κληματικὴ δραστηριότητα τῆς
0’ ἓναν δυνατὸ καὶ δίκαια ἐπαινο,
C.I.A. Ὀχι τόσο ἡ μοιραία ἀναμπόρεσαν να εἰσακουστσῦν, κάτω
φορὰ σὲ σχετικὰ ἑλληνικά γεγοἀπὸ τὴν «τόσα καὶ τόσα θυμίνότα, ὅσα ἡ ντακουμενταρισμένῆ
ζουσα ἀηδσνοφωνῆ» τῆς Μαντὼς
ἀπρκάλυψη τοῦ αἴσχους στὶς
Μαυρογένους . . . Ἡ καυστικὴ
«ζωνες ἐπιρροῆς», συγκινσῦν τὸν
ἀλληγορία τοῦ Ἀριστοφάνη για
έλληνα θεατή, κάτοικσ ἀκούσια
τὴν «ἀνιση κατανομὴ τῶν ἀγα- η μιᾶς τέτοιας
θλιβερῆς ζώνης.
θῶν», δικαιώθηκε θριαμβευτικά,
Ἡ σκηνοθεσία τοῦ Μίνου Boὅταν «ἀνοίγοντας» τὰ γιατρεμένα
λσνάκη, λιτή, μεστή, δεμένη, ἀφήμάτια ὁ γέρα-Πλοῦτος, ἀντίκρισε
νει ἐλευθερία στοὺς ἠθοποιοὺς
να τον κοιτοῦν ἀπ’ τῆν πλατεία
καὶ μόνον ὁ ρυθμός της φροντί

να καλύπτει κάποιες ἐρμηνευτικὲς
ἢ συγγραφικὲς ἀτέλειες, πράγμα
ποὺ τὸ κατορθώνει. Τὸ εὕρημα
τοῦ σκηνογράφου Διονύση Φωτόπουλου, νά χρησιμοποιήσει
ἀντὶ για ἠθοποιοὺς-ἐνόρκους,
μάσκες «πετρωμένες», ἐξυπηρέτησε τὴν παράσταση ὅχι μόνο
σκηνοθετικὰ ἀλλὰ καὶ ἰδεολογικά. ἴΗταν ἀπὸ τὶς λίγες παραστάσεις τῆς χρονιάς, ὅπου ἡ
«άροη» τῆς λαγοκρισίας έπιασε
πραγματικα τόπο καὶ δέν χρησιμοποιήθηκε για εὔκο λη ἐκτόνωση
ἀπὸ τρέχοντα πολιτικὰ γεγονότα.
Ἀπὸ τὶς λίγες περιπτώσεις ὅπου
οἱ κωδικοποιημένοι ὑπαινιγμοὶ
τῆς ἑπταετίας δέν γίναν ἀμήχανη
ἐρώτηση; «Καὶ τώρα, τί θα γίνουμε χωρὶς βαρβάρους;»

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΟΣ
ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ - (Ἀνοιχτὸ
Θέατρσ)
Τολμηρὸ καὶ ριψοκίνδυνο ἐγχείρῆμα, ὴ μετάφραση τοῦ Χόρβαρτ
στὰ ἑλληνικά καὶ ἡ παρουσίασή
του (για πρώτη φορὰ στῆν Ἑλλάδα) ἀπὸ ένα θέατρα καθαρῆς
βιοπάλης. Μάλιστα, ὅταν τὸ «πιστεύω» τοῦ θιάσου εἰναι τὸ σύνθετο θέατρα-θέαμα κι ὅχι ή ἀπόλυτη πίστη στὸ θεατρικὸ έργο.
Στὴν περίπτωση ὅμως τοῦ Χόρβαρτ, έχουμε να κάνουμε μ’ έναν
διάλογσ-πρωταγωνιστή, πού μέ τῆ
δομῆ καὶ τὴ φωνή του γίνεται ή
πεμπτσυσία τοῦ ἐργου. «Μὴ ξεχνατε παρακαλῶ, πῶς τα έργα
μου ὑψώνονται καὶ γκρεμίζονται
ἀπ’ τὸν διάλογο», γράφει ὁ ἰ’,διας ὁ
Χόρβαρτ στίς... «ὁδηγίες χρήσεως» πού ἀναγκάζεται να συντάξει ύστερα ἀπὸ ἀλλεπάλληλες
παρεξηγήσεις τοῦ ἐργου του.
Πάνω 0' έναν καμβα ἀπὸ ἀνθρώπινες, θλιβερὲς ἱστορίες στῆν
προχιτλερικῆ Βιέννη τοῦ 31, ὁ
Χόρβαρτ παρουσιάζει τὰ πρόσωπά του ἐγκλωβισμένα στῆν
τραγικότητα τῆς ἐκφραστικῆς
τους ἀνημπαριάς. Παρουσιάζει τὸ
προλεταριάτο τῶν «βουβῶν»,
μέσα σέ μια κοινωνία ποὺ εὐνοεῖ
τὸν καπιταλισμὸ τῆς μόρφωσης.
Ἡ βουβαμάρα τῶν ἀνθρώπων τοῦ
Χόρβαρτ, δέν ἐχει τα συμπτώματα
τῆς σιωπῆς. Ἐκδηλώνεται μὲ λόγια ἀσχετα, μεγάλα, ποὺ δέν ταιριάζουν στα στόματα πού τ’ ἀρθρώνουν καὶ γίνονται κραυγὴ
ἀδιέξοδου αὐτῶν τῶν ὁμιλητικῶν
βουβῶν, «Πρόκειται για μια
γλῶσσα ποὺ πρέπει να ἐκτεθεῑ
μπροστά μας, για ἐρείπια φράσεων, ποὺ πρέπει ν’ ἀναστηλώθοῦν μα ὅχι καὶ να βιωθοῦν» λέει
χαρακτηριστικὰ ἑνας γερμανὸς
σκηναθέτης- μελετητὴς τοῦ Χόρ-Υ
ζ
βαρτ.
“Ὀπως ἦταν μοιραῖο, καὶ ἡ Ὺ
«γλωσσικῆ προδοσία» ὡς πρό- I" '
θεση τσῦ συγγραφέα, προδόθηκε· _ 1 E

στῆ μετάφραση, ἀλλὰ καὶὴ σκη- - ’· ι’
νοθεσία ἁπλούστεψε τὴν πολιτικὴ
,
οὐσία τοῦ ἔργου. ’Σώθηκε περιρ-’κῃ

‘

ζει ’ σότερο ὁ καμβάς, δηλ. οἱ θλιβερὲςῖ »”ἷῗ ’ἷ
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θὲατρο
ἱσταρίες στὴ μακάρια Βιέννη,
ὅπου οἱ ἀμαρτίες τῶν ἀνθρώπων,
ἡ εὐδαιμονία τῶν βιενέζικων βὰλς
καὶ τα χωρατὰ τῆς μπιραρίας, ἐννοοῦν να σκεπάζσυν τὴ χιτλερικῆ
θεομηνία ποὺ πλησιάζει. Ἀγνόησε ῆ προσπέρασε τὸ «κέντημα»,
δηλ. τὴν τραγωδία τῶν «μικρῶν
ἀνθρώπων» (τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ κα-

Ο ΜΠΗΝΤΕΡΜΑΝ
ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ
,
,

πιταλισμὸς

εῇξὲξρικὸ ἓργαστηρῑ Θεσσαλο·

ἐπιστρατεύει

τὸ

ὕστατα ὅπλα του, τὸν φασισμό),
τὴν τραγωδία τῶν λεηλατημένων
θυμάτων, ποὺ ἀγωνίζονται μὲ τὴ
φτώχεια τῆς τσέπης, τῆς ἠθικῆς,
τῆς καρδιᾶς καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα μὲ
τὴ φτώχεια τῆς γλώσσας τους. Ἡ
τραγωδία τῆς ἡρωίδας Μαριάννας, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ
τὴν τραγωδία τῆς ἐκφραστικῆς
της ἀνεπάρκειας, μπρὸς στῆν
ἀμεσότητα τῶν δραματικῶν βιωμάτων της.
Οἱ ἠθοποιοί, μ’ ὅσες φιλότιμες

προσπάθειες κι ἂν ἐκαναν, ἦταν

ἀπ’ ἀρχῆς ἐργάτες μιᾶς τυφλῆς
«σήραγγας».

ΚΑΙ

OI

Ἡ ἀξιόλογη καὶ ἀξιέπαινη ὁμάδα
«Θεατρικὸ Ἐργαστήρι», παραυσιάζει ἐδῶ καὶ δυὸ μῆνες τὴ σάτιρα τοῦ Μαξ Φρὶς «ὁ Μπήντερμαν καὶ οἱ Ἐμπρηστές». Ἐπιχειροῦμε μια σύντομη παραυσίαση
τοῦ ἐργου, ἀγνοώντας τὴν σκηνική του πραγμάτωση ἀπὸ τὸν θίασο τῆς Θεσσαλονίκης.

Τὸ ἐργο εἰναι γραμμένο στα
1958 κι ἀναφέρεται στῆν ἀνοδο
τοῦ Χιτλερισμοῦ στῆ Γερμανία.
Στὸν «Μπήντερμαν», ὁ κόσμος

τῶν ἀστῶν ἀσφυκτιά μεσα στῆν
ἀδιαταραχτη ἀφθονία του. Στὸ
διωρσ της παράστασης, ὁ ἀστὸς
του Φρις γίνεται έρμαιο τῶν πρακαταληψεων, θύμα καὶ θύτης. Οἱ
εμπρηστες
ποὺ
περιφέρονται
ανεμπόδιστσι στῆ θολῆ περίμετρο
του ’ἀστισμοῦ, δὲν ἀργοῦν ν’ ἀνταμωσουν μὲ τὸν Μπήντερμαν.
Πρωτα θα πᾶνε ἐκεῖνοι να τὸν
συναντήσουν στὸ σπίτι του, ἀργότερα ὁ ’ίδιος θ’ ἀνεβαίνει μέ γόνατα Χλυμένα ἀπὸ τὸν τρόμο καὶ
θα τους βρίσκει στῆ σοφίτα. Ἐκεῖ,
μέσα στη σχέση τῶν ἐνδιαφερόντων τους, θα καταφέρουν ἀπὸ
κ σιν ο ῦ τὸ χτύπημα, για να ἐκτρρχιάσουν τὸ σύστημα.
Ο χορός, σχολιαστὴς καὶ στὸν
Φρις, παρουσιάζει τῆν πραγματικοτητα α’ ὅλη της τὴ συντριπτική
ἀληθειαε
«Ὁ ποὺ φρικιᾶ στῆν ἀλλαγὴ
πιοτερο ἀπὸ τὸν ἀφανισμὸ

να πράξει τάχα τί μπορεῖ γιὰ να
προλάβει τὸ κακό»,
Χαμένος κόπος να μιλάς στὸν
ἀστὸ για ἀλλαγὴ. Θὰ συνεχίζει
μαζὶ με τοὺς «ἐμπρηστὲς» να
πυρπολεῖ τὴ δημοκρατία.

Ἡ σκηνοθεσία εἶναι τοῦ Πάνου
Χαρίτογλου,
τα
σκηνικά-κοσταύμια τοῦ Δημήτρη Μητσομπούνη, ἡ σκηνοθετικῆ ἐπίβλεψη
χοροῦ τῆς Ροὺλας Π ατεράκη καὶ ἡ
μετάφραση τοῦ Νάσου Βαγενᾶ.
Παίζουν σί ῆθοποιοί;
Λευτέρης Παπαδημητρίου, Μανώλης Πολὺκαρπος, Δημ. Μητσομπούνης, Νῐκος Ναουμίδης,
Ἀχιλλέας Ψαλτόπουλος, Στεφ.
Χατζημιχαηλίδης, Λιάνα Οἰκονόμου, Ἑλένη Μακίσογλου, Σάκης Σουντουλίδης, Χρῆστος Στέργιογλου, Ρούλα Πατεράκη, Παῦλος Κοντσγιαννίδης.
”Αννυ Θ. Κολτσιδοπούλου

ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Τοῦ Χάρη Ξανθουδάκη
Τὸ «Ἐργαστήρι Σύγχρονης Μουσικῆς» τοῦ Ἰνστιταύτου
Γκαῑτε Ἀθηνῶν διοργάνωσε κι ἐφέτος για τέταρτη χρονιά
σεμινάριο σύγχρονης μουσικῆς. Μὲ τά σεμινάρια αὐτά
γίνεται προσπάθεια νά καλυφθοῦν τά κενά ἐνημέρωσης
καὶ πρακτικῆς τῶν Ἑλλήνων μουσικῶν (συνθετῶν καὶ
ἐκτελεστῶν) γύρω ἀπὸ τὶς κύριες τάσεις τῆς σύγχρονης
μουσικῆς. Τὸ ἀντικείμενο τῶν σεμιναρίων καθαρίζει καὶ
τὴ μορφή τους; ἐπιδιώκεται τόσο ἡ κάλυψη τῶν πρακτικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἑκτελεστῆ, μὲ σειρὲς μαθημάτων γύρω
ἀπὸ τὶς σύγχρονες τεχνικὲς διαφόρων ὀργάνων καὶ τὴν
ἅνάγνωση ἔργων γραμμένων σὲ πρωτοποριακδ ἰδίωμα,
ὅσα καὶ ἡ ἐνημέρωση γιά τὴν ἐξέλιξη καὶ τὶς μεθόδους
τῆς σύγχρονης σύνθεσης, μὲ διαλέξεις καὶ μαθήματα ποὺ
ἀπευθύνονται κυρίως στοὺς σπουδαστὲς μουσικῶν θεωρητικῶν καὶ στοὺς συνθέτες.

O Συνθετητὴς VCS 3
στὸ ἴδια θέμα, διατέθηκαν σε εἰδικὸ πολυγραφημένο τεῦχος. Τὸ
δεύτερα σεμινάρια, 19-23 ΜαρOEll-961g, ποὺ περιλάμβανε τμῆμα τίου 1973, περιέλαβε _ ἐπίσης
φωνητικῆς μουσικῆς για πνευστὰ τμῆμα μουσικολογίας (σειρά ὁμιμὲ ὃιεύθυνση τῆς μέτζσ σοπράνο λιῶν τοῦ καθηγητῆ Βόλφγκανγκ
Κάρλια Χένιους, τμῆμα μουσικῆς ,Μποῦρντε μὲ θέμα «Γύρω ἀπὸ τὰ
Ύῑὰ πνευστὰ μὲ διεύθυνση τοῦ ὀμ- προβλήματα τῆς νέας μουσικῆς»)

μαθήματα θεωρητικῆς κατάρτισης, ὅσα καὶ ἀσκήσεις καὶ π ακτικὴ δουλεια (τῆ διεύθυνση ε χε
ὁ συνθέτης Γκὺντερ Μπέκερ).
Παράλληλα λειτούργησε καὶ
τμημα κι-θάρας μὲ διεύθυνση τοῦ
καθηγητη καὶ σολίστα Ζήγκφριντ
Μπέρεντ.

πΟῐῖῦτοι Πιὲρ Φάϊτ καὶ τμῆμα μου-

καθῶς καὶ τμῆμα βιολιοῦ μὲ διεύ-

σικΟλογίας καὶ κσινωνισλογίας

Τὸ τέταρτα σεμινάρια ἐξελίχθηκε σὲ δυὸ φάσεις Ἀπὸ τὶς 24
μέχρι τὶς 28 τοῦ περασμένου Φεβρουαρίου λειτούργησε τμῆμα για

ἴδια ἐμφάνιση τὸ τρία Πλεγιέλ,
ποὺ εἶχε τῆ διεύθυνση τοῦ τμήμα-

ᾌλμπερτ Χάϊντριχς. Τὰ κείμενα
-τῶν μαθημάτων τοῦ τελευταίου
υῗμῄματος, μαζῑ μὲ τὸ περιεχόμενα

θυνση τοῦ Σάσκο Γκαβρίλοφ. Στὸ
τρίτα σεμινάρια, 27 Μαΐου - 8.
Ἰουνίου 1974, δόθηκε νέος προσανατολισμός; στῆ θέση τοῦ «Θεωρητικοῦ» τμήματος λειτούργησε
τμῆμα σύνθεσης ἠλεκτρονικῆς

θέμα «πραγμάτωση μιᾶς μοντέρνας παρτιτούρας». Τὰ δέκα περίπου ἄτομα πσὺ συμμετεῑχαν παρουσίασαν ἔργα τοῦ Βέρνερ
Χάῖντερ καὶ τοῦ Κριστιὰν Βὸλφ
κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς δημόσιας
ἐμφάνισης ποὺ ἐγινε τὴν τελευταία μέρα (28/2) στῆν αἴθουσα
τοῦ Ἰνστιταύτου Γκαῖτε. Στῆν

τμῑας-ρδημόσιας συζήτησης ἐπάνω

μουσικῆς, ποὺ περιέλαβε τόσο

Ἔτσι, στὸ διάστημα 22-26 Φε-

βρουαρίου 1972 πραγματοποιήθηκε τὸ πρῶτο σεμινάρια τῆς

τῆς μουσικῆς μὲ, διεύθυνση τοῦ
μουσικολόγου καθηγητή Χάϊντς .-

τοὺς ἑκτελεστές, ποὺ αὑτὴ τὴ

Ξὲἓέὸδὲέὴέἶχὲπῗὲἔράῗικειὲπεὲκὸ
ν
στῆν

τεχνικὴ κάποιῖυωδργάνοιΐ

ἀλλὰ περιστράφηκε-γὺρω ἀπὸ τὸ

τος αὑτοῦ, παρουσίασε ἔργα τῶν
Καρλχάῖντς Στοκχάουζεν, Τζὼν
Κέϊτζ, Φρήντελμ Νταῐλ καὶ Χὰνς
Τσέντερ. Τὸ τμῆμα σύνθεσης ἠλε-
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μουσική
Τκτρανικῆς μουσικῆς, ποὺ λειτούργησε σὲ αῖθουσες τοῦ κτιρίου τοῦ Ὀργανισμοῦ Δοξιάδη ἀπὸ 10 μέχρι 22 Μαρτίου, ἀπευθύνθηκε σὲ
προχωρημένους σπουδαστὲς ἠλεκτρανικῆς μουσικῆς καὶ κυρίως 0’

ἐκείνους ποὺ εἶχαν παρακολουθήσει τὸ ἀντίστοιχα τμῆμα τοῦ

Τὰ ἀπογεὺματα τῆς πρώτης
ἑβδομάδας καλύφθηκαν μὲ τὴ διδασκαλία τῶν ἠλεκτρανικῶν μηχανικῶν Μανώλη Τζεκάκη καὶ
Ἀχιλλέα Ἀγγελίδη καὶ τῶν συνθετῶν Μιχάλη Ἀδάμη, Στέφανου
Βασιλείαδη, Γκύντερ Μπέκερ καὶ

τοῦ γράφοντος. Τὰ πρωῖνὰ τῆς
πρώτης ἑβδομάδας καὶ ὁλόκληρη
ἡ δεύτερη διατέθηκαν στῆν πρακτικὴ τῶν συμμετεχόντων ἐπάνω
στὶς συσκευές ποὺ χρησιμοποιήθηκαν στὸ σεμινάρια (μαγνητόφωνα, συνθετητές, φίλτρα, ὅργανα μετρήσεων, κ.λπ).

Μερικα ἀπὸ τα μουσικὰ κομμάτια ποὺ δημιουργήθηκαν ἀπὸ
τοὺς συμμετέχοντες στὸ σεμινάρια
ἐλπίζεται ὅτι θα παρουσιαστοῦν
στὸ κοινὸ σὲ μιὰ συναυλία- τὸ
Μάϊο. ’

θέσεις τους, εἶναι ἴσως χρήσιμη
καὶ για τοὺς θεωρητικοὺς τῶν
διαφόρων ἐκδόσεων τοῦ «-ρεφορ
μισμοῦ τῶν σταδίων».

αὐτῆ σκιαγραφία τοῦ Δημήτρη
Γληνοῦ.
”Ατεγκτος ἐχθρὸς τῆς δικτατορίας τοῦ Μεταξά, γνώρισε τοὺς

Χάρης Ξανθουδάκης

βιβλία
MA PIOY NIKOAINAKOY
« Ἄντίοταση καὶ ἀντιπολ ίτευση

1 96 7-Ι 974»
Ἐκδόσειςῐ OAKΟΣ
‘0 κ. M. Νικολινᾶκος, ποὺ ζεῖ
καὶ ἐργάζεται σαν καθηγητὴς στῆ
Δ. Γερμανία, ἐτοίμασε για να ἐκδώσει στὰ Γερμανικὰ μιὰ συστηματικὴ ἐργασία πάνω στῆν πολι-

Ξᾷἶλνῖἶέἕπὲῗλῗὲΐᾱθ δὲἃοέμέῗῷ
καὶ ὀργανώσεων στῆν ἐφταετία
67-74. Ὡστόσο ἡ «ἀλλαγὴ τοῦ
Ἰουλίου» στῆν Ἑλλάδα πρόφτασε
τῆν ἐκδοση τοῦ βιβλίου, οτὴ Γερμανία, ποὺ ἀρχικός του σκοπὸς

ἦταν καὶὴ διαφώτιση τῶν ἐνδιαφερομένων για τῆν κατάσταση
στῆν Ἑλλάδα Εὐρωπαίων, καὶ ἡ
διευκόλυνση τῶν συζητήσεων για
τὴν ἀντιδικτατορικῆ καὶ γενικότερα πολιτικῆ πάλη, κι έτσι μὲ κε-

τιτι:2:πατείτω
Ξὲἓῖθξῖιέἕὶβῷῗέἕθὲῑῗ τώρα
Πέρα ἀπ’ τὴν πλήρη ἐρευνητικὴ
δούλεια ποὺ παρουσιάζεται μὲ τὸ
πρίσμα ἐνὸς δυνατοῦ θεωρητικοῦ
προβληματισμοῦ, τὸ βιβλία ἔχει
πολὺ περισσότερα ἐνδιαφέρον

ἐφόσον εῖναι καὶ ἡ πρώτη ἀπόπειρα ἀντιμετώπισης τοῦ τεράστιου καὶ γεμάτσυ ’ ἰδιομορφίες
θέματος τῆς ἐλληνικῆς ἀντίστασης, συνδεδεμένου μὲ τὴ φύση καὶ
διαμόρφωση τῆς ἐλληνικῆς καινωνικοπολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς
πραγματικότητας. Ἐξετάζσνται ή
μορφὴ καὶ ἡ φύση καθεμιᾶς ὀργάνωσης, ἡ οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ὑποδομὴ τῆς Ἑλλάδας, σί
προοπτικές τῶν διαφόρων λύσεων, ἡ τακτικὴ καὶ στρατηγικὴ
τῆς ἀντίστασης, ἡ κατάρρευση τῆς
δικτατορίας, τὸ Κυπριακό, ἡ λύση
Καραμανλῆ, τὸ διεθνὲς πλαίσιο
τοῦ προβλήματος, ἡ Ἀριστερὰ
καὶ οἰ μελλσντικοὶ ταξικοὶ ἀγῶνες
κ.λ.π.

ΜΗΝΑ ΠΑΠΑΖΟΓΛ OY
«Tb’gooamrmd κίνημα στὴ δικταξὲνῗδῗῦδειςῐ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Συμβολή, δημοσιαγραφικὴ ἀλλὰ μὲ πληρότητα, στῆν ἱστορία
καὶ τὴν ἐρευνα αὐτοῦ ποὺ ἔσπασε
τὸ γίνψο καὶ φώτισε τὸ σκοτάδι

50

τοῦ δικτατορικοῦ καθεστῶτος τοῦ φοιτητικαῦ κινήματος στῆν
ἐφταετία.
Πρὶν ἡ ἐλληνικὴ ἀντίσταση γίνει ἀντικείμενο ἱστορικῆς μελέτης,
ὁ συντάκτης τῆς στήλης τῶν νέων
σὲ ἀπογευματινὴ ἐφημερίδα Μηνας Παπάζογλου κάνει μιὰ ἀναδρομῆ καὶ θυμίζει τὶς κινήσεις καὶ
ὸργανώσεις τῆς νεολαίας ποὺ
στάθηκαν πρωτοπορία στῆν ἐφταετία, για να σταθεῖ περ ισσότερο
στὸ ἐπος τοῦ Πολυτεχνείου.
Πλούσιο σὲ στοιχεῖα, τὸ βιβλία
πλαισιώνεται καὶ μέ ἀρκετὸ φωτογραφικὸ ὑλικό,

ξερόβραχους τῆς EEO/96a; τὸ φοΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ
»
«Ἡ πρώτη σταδιοδρομία τοῦ ἑλληνικοῦ προλεταριάτσυ»
Ἐκδόσεις.· ΟΛΚΟΣ

βερὸ στρατόπεδα τῆς Ἀκροναυπλίας καθὼς καὶ τά στρατόπεδα
τῶν Ἰταλῶν κατακτητῶν. Ἡ Ἐθνικῆ Ἀντίσταση, τὸ μαρμαρένιο
αὐτὸ ἀλώνι ὅπου δοκιμάστηκαν
οἱ ἑλληνικές συνειδήσεις, τὸν
βρῆκε πανέτοιμο μαχητή της. Μὲ
τὸ ψευδώνυμο Ὀρέστης δίνει
τώρα τῆ μεγάλη πνευματικὴ καὶ
πολιτικὴ μάχη του καὶ γράφει τὸ

Μέ ένα προλογικὸ σημείωμα
τοῦ ”Αγγελου Ἐλεφάντη καὶ μιαν
εἰσαγωγὴ τοῦ GEORGES HAUPT
στὴν ἱστορία τῆς Φεντερασιόν, τὸ
βιβλία αὐτὸ τοῦ Μπεναρόγια δίμανιφέστο της «Τί εἶναι καὶ τί θένεται για δεύτερη φορὰ στὸ ἑλλη- λει τὸ ΕΑΜ», ένα κλασικὸ κείνικὸ κοινό. Για πρώτη φορὰ δη- μενο τῆς πολιτικῆς μας φιλολοΝΤΕΪΒΙΝT ΧΟΡΟΒΙΊΣ
μοσιεύτηκε σὲ συνέχειες στὸν γίας. Στὸ ἀναπεπταμένα πεδία τῆς
«Ἰμπεριαλισμὸς καὶ
Ἐπανά«Ταχυδρόμο» τῆς Θεσσαλονίκης,
σταση»
αντιστασιακῆς μάχης, τὸν βρῆκε
στὶς 26 Δεκεμβρίου 1943 ὁ θάναΈκδόσεις.· «NEA ΣΥΝΟΡΑ», 1975 τὸ 1931, μέ τίτλο « Ὁ σοσιαλιστικὸς ὀργασμὸς μιᾶς εἰκοσαετίας».
τος, ὅταν ἐτοιμαζόταν ν’ ἀνέβει
Πρόκειται γιὰ ἕνα βιβλία - στα ἐλεύθερα ἑλληνικά βουνά. Ἡ
Στῆν Ἑλλάδα γνωρίσαμε τὸ
πηγὴ για ὅποιον μελετᾶ συστημαβυογραφία ποὺ τοῦ ἀφιέρωσε ὁ
Χόροβιτς για πρώτη φορὰ μὲ τὸ
τικα τῆν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ
ὀγκῶδες ἐργο του «Ἀπὸ τὴ ΓιΤάσος Βουρνᾶς δίνει μὲ ζωντάνια
ἐργατικοῦ κινήματος,
άλτα στὸ Βιετνάμ» - μιὰ συστητὸ πορτραῖτο καὶ τῆ δράση τοῦ
μεγάλου αὐτοῦ Ἕλληνα στοχαστῆ
ματική, διαφωτιστικὴ καὶ πειNIKOY ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ
καὶ ἀγωνιστῆ.
στικὴ ἱστορικὴ δουλειά. Τώρα ὁ
«Φασισμὸς καὶ δικτατορία»
Χόροβιτς ξανάρχεται για μιαν
Ἐκδόσεις; OAKΟΣ
ΤΙΤΑΣ ΚΑΛΛΙΙἘΡΑΚΗ
ἀκόμα φορὰ στῆ χώρα 00g μὲ τὸ
«Ὁ θεῖος Βενέδικτσς εἴταν νεπαραπάνω βιβλίο, ὅχι σὰν ἀπλὸς
Στὸ βιβλία αὐτὸ διερευνᾶται κρὸς καὶ τὰ παιδιά τραγουδούκαλὸς ἱστορικός, ἀλλὰ σαν ἕνας
καταρχὴν ἡ καταγωγὴ τοῦ φασι- σανε πλάϊ στὸν ἀνοιγμένο τάφο»
διεισδυτικὸς ἀνατόμσς συγγρασμοῦ σέ σχέση· μὲ τὸ φαινόμενα
Ἐκδόσεις.· ΙΩΛΚΟΣ
φέας μὲ προωθημένο καὶ ἐπαρκέτοῦ ἰμπεριαλισμοῦ. Παράλληλα,
στατο
θεωρητικὸ
ἐξοπλισμό.
γίνεται προσπάθεια να ἑρμηνευτεῖ
Ἀπὸ τὴ μια ὁ σκοταδισμὸς τοῦ
Παίρνοντας σαν ὁρίζουσες τοῦ
ἡ στάση τῆς I" Διεθνοῦς ἀπέναντι ὁλοκληρωτισμσὺ, τὰ βασανιστή'
σύγχρσνου πεδίου διεθνῶν [στοστὴ διαδικασία γέννησης καὶ ρια, ἡ καταπίεση, καὶ ἀπὸ τὴν
ρικοπολιτικῶν ἐξελίξεων τῆ με,
ἀνάπτυξης τοῦ φασισμοῦ στὴν
γάλη Ὀκτωβριανῆ Ἐπανάσταση
ἀλληὴ ἀ ωνιστικῆ δράση τῆς νε,
Εὐρώπη. Κατόπιν ὁ N. Πουλαν- ολαίας,εεἶναι τὰ χαρακτηριστικὰ
καὶ τὴν τροπὴ ποῦ πῆρε σὰν κοι” ;
τζᾶς ἀναλύει τὶς σχέσεις τοῦ φα- τοῦ καινούργιου μυθιστορήματος “. η
νωνικὸ καθεστὼς σὲ μιά μόνο κατ’
σισμοῦ μὲ τὶς άρχουσες τάξεις, μὲ τῆς Τίτας Καλλιγεράκη, τὸ ὁποῖο ’ ζ
ἀρχὴν χώρα, τὴν ἀνοδο στὴ θέση
τὴν ἐργατικὴ τάξη, μὲ τὴ μικροτῆς Βρετανικῆς Αὑτοκρατορίας
ἀπευθύνεται στὶς συνειδήσεις αὐαστικὴ τάξη, μὲ τὴν ὕπαιθρα, στὸ τῶν ποὺ στάθηκαν μὲ συνέπεια
.
τοῦ ἀμερικάνικου ἰμπεριαλισμοῦ
ἔλα πλέγμα τῆς πάλης τῶν τά- στῆν- ἰδέα τῆς θυσίας καὶ τῆς λευ’
σὰν κυρίαρχης καπιταλιστικῆς
εων.
τεριας.
·
δύναμης καὶ τὸ μετασχηματισμὸ
Τέλος, γίνεται μια ἐξονυχιατικὴ
τῆς ἀμερικάνικης κοινωνίας καί,
ἀνάλυση τοῦ φασιστικοῦ κράτέλος, τὴν ἐπαναστατικὴ ἀνάτους.
πτυξη α’ ὅλα τὸν κόσμο, καὶ ἰδιαίΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕῙΑΔΗ
τερα τῶν δυνάμεων τοῦ «ὑπανά«Τὸ κινούμενα Σχέδιο»
πτυκτου», κάνει μιὰ ἐξαιρετικά
εὔστοχη καὶ συγκροτημένη ἀνάτΑΣοΥ ΒοΥΡΝΑ
Τὸ περιοδικὸ ΦΙΛΜ κυκλοφό- I ’
λυση θεωρητικῶν καὶ πολιτικῶν
«Δ ημήτρης Γληνὸς»
ρησε σὲ ἰδιαίτερο τόμο τῆν ἔργα· ,Ϊ
προβλημάτων - ὅπως ὁ μαρξιἘκδόσεις.· ΤΟΛΙΔΗ
σία τοῦ Γιάννη Βασιλειάδη,τὸ :3
σμός, ἡ ἐπανάσταση, ὁ ἰμπεριαλι«Κινούμενο Σχέδιο» Πρόκειται “ ξ
σμός, τὸ λενινιστικὸ ἐπανασταἩ μεγάλη πνευματικὴ καὶ ἀγω- γιὰ μιαν ἐξαιρετικα καλὴ ἐργασία·
a;
τικὸ πρότυπο, ἡ ἀναστολὴ τῆς
νιστικῆ φυσιογνωμία τοῦ Δημή- 0’ ἕνα θέμα ποὺ εἶναι ἐν πολλοῖς ,ν , π’
παγκόσμιας ἐπανάστασης, ἡ διαρ- ’ τρη Γληνοῦ ἑξακολουθεῖνὰ βαρύ- ἀγνωστο στὸ πλατὺ non/6.210 βι-. ” ,
κὴς ἐπανάσταση κ.λπ. - γιά ,να
νει μὲ τὴν παρουσία της τὸν πνευ- βλίο παρουσιάζονται πολλὰ σχέ’· ς. ’ , A
συμπεράνει πὼς βρισκόμαστε στὶς ~ ματικὸ καὶ πολιτικὸ μας χῶρο καὶ · δια καὶ γίνεται μιὰ ἀναλυτικῆ
f ,
παραμονὲς ἑνὸς διεθνοῦς ἐπανανὰ κεντρίζει τὰ ἐνδιαφέροντα τῶν ἐξιστόρηση τῆς πορείας αὐτῆς τῆς»,,5
στατικοῦ ξεσπάσματσς. Ἀνάλυση
νέων, χάρη τῶν ὁποίων γράφτηκε τέχνης ἀπὸ τὸν Ἐμὶλ ΡενὼΙ(1892)·
πού, ἂν ὁὲν συνηγορεῖ πρὸς τὶς
κυρίωςὴ πνευματικὴ καὶ πολιτικὴ μέχρι σήμερα
. .

βιβλία
ΜΑΡΩΣ Δ OYKA
«Πούναι τὰ φτερὰ» (νουβὲλες)
Ἐκὸόσεις; ΚΕΔΡΟΣ

παρατηρήσεις γιὰ τὴ σημερινῆ
κατάσταση τῆς ἐλληνικῆς ἐργατι-

κῆς τάξης-

Πνευματικοῦ Κέντρου «ΩΡΑ».
ΠΥΛΑ PINΟΣ
STAMPS—COINS

Ἡ

όμορφη ζωὴ ἑνὸς παιδιοῦ

μέσα στὸ ἄθλια περιβάλλον μιᾶς
ἐπαρχιακῆς πόλης καὶ πῶς σὲ μιὰ
μεγάλη πρωτεύουσα, σὰν τῆν
Αθηνα, μιὰ συντροφιὰ νέοι ψά-

χνουν τὸ δρόμο τους. Ἡ νέα αὐτὴ
συγγραφέας ὀὲν ὃιάψευσε τὶς ἐλπιδες ποὺ ἐδωσε μὲ τὸ προηγούμενο βιβλία της, τὴν «Πηγάδα».
Θ. ΘΕΟΔ ΩΡΟ Υ

«Στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐργατικὴ τάξη
οτην Ελλάδα σήμερα»
Εκὸόσεις; ΕΡΓΑΣΙΑ

Μὲ μιαν εἰσαγωγὴ πάνω στὸ
πρόβλημα ὁρισμοῦ> τῆς ἓννοιας
«τάξη» καὶ στῆ μορφὴ τῆς ἐργατικης τάξης στῆν Ἑλλάδα, τὸ βιβλία
αυτὸ καταπιάνεται μ’ ἕνα δυσκο-

λότατο πρόβλημα, ποὺ ἀπὸ τὴ ;
λυση του ἐξαρτᾶται σὲ μέγιστο
βαθμὸ καὶ ἡ χάραξη μιᾶς σωστῆς
πολιτικῆς.
,
Στὸ πρῶτο κεφάλαιο 11090112"
θενται στατιστικὰ στοιχεῖα γιὰ
τὴν ἑλληνικὴ ἐργατικὴ τάξη. Στὸ ζ

HEPIKAH POAAKH
«Κλέφτες καὶ Ἁρματολοὶ»
Έκὸόσεις; Α ΤΕΡΜΩΝ
Πρόκειται για μιὰ προσπάθεια
ἐξέτασης τῆς διαμόρφωσης τοῦ
ἑλλαδικοῡ χώρου στὰ χρόνια τῆς
Τουρκοκρατίας, μέσα ἀπὸ τῆν
ἱστορία τῆς Κλεφτουριᾶς.
Τὸ πρῶτο κεφάλαια ἀναφέρεται στῆν προϊστορία τῶν κλεφτῶν
καὶ τῶν ἀρματολῶν. Στὸ δεύτερα
κεφάλαια ἐξετάζεται τὸ ἴδιο φαινόμενα στὸ πλαίσιο τῶν τουρκοβενετσάνικων
πολέμων.
Στὸ
τρίτα, ποὺ έχει τίτλο «Ἀρματολίκια - Ἀρματολοὶ καὶ Κλέφτες»,
γίνεται μιὰ ἀναλυτικὴ περιγραφὴ
τοῦ θεσμοῦ τοῦ ἀρματολικιοῦ,
ἐξηγεῖται ἡ οἰκονομικὴ βάση τῆς
ἀρματολίτικης όμάδας καὶ περιγράφονται ἀναλυτικὰ τὰ ἤθη καὶ
τὰ έθιμα τῶν κλεφτῶν καὶ τῶν
ἀρματολῶν.
Στὰ ὑπόλοιπα τρία κεφάλαια
ἐκτίθενται τὸ ἱστορικὸ καὶ πολι-

δεύτερα, ὁ συγγραφέας ἐξετάζει

τικὸ πλαίσιο τοῦ 17ου, 18ου καὶ

το πρόβλημα τῆς ἀνεργίας, τῆς
στενότητας ἐργασίας καὶ τῆς

τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα, γιὰ
νὰ γίνουν καλύτερα κατανοητοὶ
οἱ θεσμοὶ τῶν ἀρματσλικιῶν καὶ
τῆς κλεφταυριᾶς.

ἀπασχόλησης ξένων ἐργατῶν στῆν
Ελλάδα. Στὸ τρίτα κεφάλαια
ἀναλυεται τὸ φαινόμενα τῆς μείωσης των πραγματικῶν μισθῶν
και. ἐκεῖνο τῆς ὑπέρβασης τῶν
ωρων ἐργασίας. Στὸ τέταρτα κεφάλαια παρουσιάζονται οἱ ἐργάτικοι ἀγῶνες ατὰ 1973 καὶ 1974
καί, εἰδικότερα, ἡ ἀπεργία τῶν
ἐργατῶν τρόλεϋ. Τέλος, στὸ πέμπτο κεφάλαια, γίνονται βασικὲς

AA ΕΞΗΣ ΚΥΡῙΤΣΟΠ0 YA ΟΣ
«Τὸ Κρυφτὸ»

Τριάντα τρία θαυμάσια σχέδια, σ’
ἕνα θέμα ποὺ ξετυλίγεται σὰν
συνέχεια καὶ ποὺ μοιάζει μὲ κέν’·ιημα, σὲ μικρὴ καὶ καλαίσθητη
ἐκδοση τοῦ Καλλιτεχνικοῦ καὶ

Ἀθήνα Ι 975. Καταγραφὴ καὶ
ἄριοτη παραυσίαση τῶν γραμματοσήμων Ἑλλάδας, Κύπρου, EUROPA, Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τῆς
περιόδου 1861 -Ι 974.
ζ Τὸ βιβλία συμπληρώνεται μὲ τὰ
’ νομίσματα τῆς περιόδου 18281973 τῆς Ἑλλάδας, Κρήτης,
Ἰανικοῦ Κράτους καὶ Κύπρου, μὲ
πίνακα τῶν ἐμπόρων γραμματοσήμων ὅλης τῆς χώρας, καθὼς καὶ
μὲ τὶς κλασικὲς σφραγίδες τῶν
ἀριθμημένων ταχυδρομικῶν γραφείων, στῆν ἐλληνικῆ καὶ ἁγγλικῆ
γλώσσα. Σ’ αὐτὴ τὴ θαυμάσια ἐκδοση μὲ τὴν «παράδοξη» ΰλη καὶ
τὴν ἄριστη ὅσα καὶ σχολαστικὴ
κατάταξη ἑνὸς ὑλικοῡ, ποὺ μαζεμένο μοιάζει μὲ τριμμένα κομμάτια ἀπὸ μυθικὲς πολύχρωμες πεταλοῦδες, ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὸ βιβλίο του μὲ Eva πάρα
πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ «ἀνυποψίαστα» θέμα. Τοὺς λόγους ἀνόδου
καὶ πτώσης τῶν τιμῶν τοῦ γραμματασήμου.
Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τοὺς λόγους ἀνόδουε «Ἡ διεθνὴς νομισματικῆ ἀναταραχὴ ποὺ ἔχει ξεσπάσει ἐδῶ καὶ ἀρκετὸ καιρό, ἔχει

δημωυργήσει Eva εἶδος πανικοῦ,
θὰ λέγαμε. ”Ολοι σπεύδουν νὰ
ἐπενὸὑσουν τὶς οἰκονομίες τους
προκειμένου νὰ διατηρήσουν τὰ
χρήματά τους, τῆν προγενεστέραν
των ἀγοραστικὴ δύναμι. Ἡ ἁπό-

τομος δὲ αὐτῆ ὁμαδικῆ ζήτησις εῖναι μία ἀπὸ τὶς αἰτίες τῆς ὑπερβολικής ἀνόδου τῶν τιμῶν. Δεύτε-

ρος λόγος, ἡ συνεχὴς δημιουργία

νέων συλλεκτῶν κάθ’ ῆν στιγμὴν
αἱ ἀρχικῶς ἐκδοθεῖσαι ποσότητες
ὅχι μόνον δὲν αὐξάνουν ἀλλὰ ’ἱ
ὑφίστανται ἐλάττωσιν φυσικῆς
φθορᾶς κλπ. Κι ἕνας τρίτος λόγος,
ἡ δυσκολία τῶν ἐμπόρων νὰ ἐξεύρουν πηγὰς προμηθείας τῶν παλαιῶν, ποὺ τοὺς ἀναγκάζει νὰ
ὑψώσουν τὶς τιμὲς προσφορᾶς
προκειμένου νὰ δελεάσουν τοὺς
συλλέκτας. Καὶ τέλος, ἕνας ἀκόμη
λόγος εἶναι ἡ συνεχὴς ἄνοδος τοῦ
τουρισμοῦ διὰ μέσου τοῦ ὁποίου
ἐξέρχεται ἀνεπιστρεπτὶ μέγας
ἀριθμὸς γραμματοσήμων κατ’
ἔτος».

XΟΡΣΕ ΛΟῩΙΣ ΜΠΟΡΧΕΣ
ΛΑΒῩΡΙΝΘΟΙ. Tίτλος πρωτότυπου.· FICCIONES (I944).

Διηγήματα. Μετάφραση; Βαγγέλης Κατσάνης. Σύνθεση κουβερτούρας; Ρόι Κάχλμαν. Σελίὸες
264. Τιμὴ Ι 50 δρχ. «ΠΛΕΖΑΣ»

«Τὰ ὀχτὼ κομμάτια αὐτοῦ τοῦ βιβλίου», σημειώνει στὸν πρόλογό
του 0 Μπόρχες (10.11.41) «δὲ
χρειάζονται πρόσθετες ἐξηγήσεις.
Τὸ ὄγδοος «Ὁ κῆπος τῶν διχαλωτῶν μονοπατιῶν», εἶναι μιὰ ἀστυνομικῆ ἱστορία. Οἱ ἀναγνῶστες
της θὰ παρακολουθήσουν τὴν ἐκτέλεση καὶ ὅλα τὰ προκαταρκτικὰ
ἑνὸς ἐγκλήματος ποὺ τὸ σκοπό
του ὅμως θὰ μάθουν μσνάχα στῆν
τελευταία παράγραφο τῆ ἀφήγηοης. Τὰ ἄλλα κομμάτια ε ναι σκέτες φαντασίες. Ἕνα ἀπ’ αὐτάς «Ὁ

βαβυλωνιακὸς λαχνὸς» δὲν εἶναι.
ἂμοιρο κάπουου σχετικοῦ συμβολισμοῦ».

δίσκος
AEKA_XP0NLA
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ.
Διονύση Suﬁ/3611001011: «Δέκα
χρόνια κομμάτια» μὲ φιλικὴ συμμετοχῆ Δόμνας Σαμίου καὶ Σωτηρίας Μπέλλου, παραγωγὴ Πόπη
ς
Γαιτάνου, ἐξώφυλλο Ἀλέξη Κυ1
-ριτσόπουλου (Λύρα 3715).

O Δισνύσης Σαββόπουλος ἐμ·
,φανίστηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὴ
χρυσῆ ἐποχή τοῦ «Νέου κύματος». Στὸ «Φορ-ιηγὸ» - τὸν πρῶτο

~

του δίσκο, ποὺ κυκλοφόρησε πρὶν
ἀπὸ τὴ δικτατορία - μέσα ἀπὸ μιὰ

σειρὰ τραγούδια σχεδὸν τυπικὰ
«νεοκυματικὰ» ὁ Σαββόπουλος
δείχνει ταυτόχρονα ἕνα πρόσωπα ·
ἰδιότυπο μὲ στοιχεῖα ποὺ προαναγγέλλουν ἤδη τῆν κατοπινή
,’
ἔὲἕλχ
ίξέλιῗη. Ὁ δίσκος αὐτὸς

υ εναι ἕνας ἀποχαιρετι-

σμὸς πρὶν ἀπὸ τὸ μεγάλο ταξίδι,

μιὰ ρήξη μὲ τὸ παρελθόν; «Ὁ παλιός μου ὲαυτὸς πάει κι ὁ και-

νούργιος ποῦντος;» Ἔνας καινούργιος ἑαυτὸς παρουσιάζεται
ἀρκετὰ χρόνια ἀργότερα στὸ
«Περιβόλι τοῦ Τρελλοῦ»ε μέσα
σ’ ἕνα στὺλ «ρὸκ» ἐνσώματώνον101 στοιχεῖα δημοτικῆς μουσικῆς
(Ὠδῆ στὸν Γεώργιο K0901σκάκη), ἐνῶ μερικὰ προσωπικὰ
βιώματα ἀπὸ «εἰδικόὺς χώρους»
τῆς δικτατορίας κρύβονται. μέσα
σὲ στίχους αἰνιγματικοὺς (Θεία
Μάρω). Τὸ προσωπικό ὕφος τοῦ
Σαββόπουλου ἐξελίσσεται μὲ τὸν
Μπάλλο καὶ ὁλοκληρώνεται στὸ

«Βρώμικο Ψωμὶ» (1972) ποὺ εἰ·
ναι ὁλοκληρωμένη σύνθεση, ὅπου
«φωνὲς ἠλεκτρικὲς» τραγουδαῦν
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πρὸς ταξινόμηση ποὺ μὲ νέες ἐν·

(ὴὲ
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σὰν μαῦρες διαχωριστικὲς ποὺ μὲ
χωρίζουν ἀπ’ τοὺς παλιοῦς, μου
ἑαυτοὺς (...) βούτηξα α’ ὅ,τὺδὲν

Ὶ ’

ἦταν χαρακτηριστικό, μορφὴ ἐπιφάνεια. Ἡ βαυτιὰ μ’ ἔσωσε, ὁ δίσκος μοιάζει μὲ στυμμένη λεμονόκουπα». Στῆν πρώτη πλευρὰ τοῦ
δίσκου, ἀνάμεσα ατὰ τραγαύδια
ποὺ βρίσκονται πιὸ κοντὰ στὸ
στὺλ τοῦ φορτηγοῦ («Oi Δεκα-

νικοῦ ὁίσκου, ἂν ἔλειπε ἡ ὁυσ-

ἀνάλογα μεγάλη φωτογραφία)
ἔγινε ἀπὸ τὸν Δημήτρη Ἀρβανίτη

(EMlA/I).

πέντε», <<”Η παράγκα», «Μιὰ θά-

λασσα
στίχους αυμβολικοὺς καὶ ὑπαινικτικούς.
Γ ιὰ τὸν τελευταῖα δίσκο (Δέκα
χρόνια κομμάτια), ποὺ εἶναι ἕνα
κολὰζ ἀπὸ τραγούδια παλιὰ
(κομμένα ἢ ἀλλοιωμένα ἀπὸ τῆ
λαγοκρισία) καὶ καινούργια, ὁ
Σαββόπουλος λέει σὲ μιά συνέντευξή του στῆν «Αὐγὴ» (23/3):
,Εἷχα και στὸ αυρτάρι μου
ἐνασωρὸ παλιὰ ἄγνωστα κομμάτια κομμένα ἀπ’ τῆ λογοκρισία
τοῦ ’65 παρακαλῶ, ποὺ μοῦ δημιουργοῦσαν ἀμηχανία, διότι ἦταν
ὰναμνηστικὰ ποὺ κανεὶς δὲν. τὰ
ὅρισε νὰ εἶναι ἀναμνηστικά, ἐκτὸς
ἀπ’ τὴ λαγοκρισία (...) Ἡ νευρικότητα καὶ ἡ ἀνησυχία ποὺ ἔχω
πάντα σ’ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις
καὶ γενικά, μὲ γλίτωσε ἀναγκάζοντὰς με νὰ ἀντιμετωπίσω ὅλα
αὐτὸ τὸ παλιωμένο ὑλικὸ ὅχι πιὰ
σὰν παραπεταμένα κομμάτια

μικρή»,

«Στῆ

συγκέν-

11111111113113”?
κοῦ πολιτικοῦ τραγουδιοῦ, «Τὸ
Θηρίο» καὶὴ «Σωματικὴ ἀνάγκη».
Τὰ τρία τελευταῖα κομμάτια εἶναι
τὸ παλιότερο «Τί να τὰ κάνω τὰ
τραγούδια σας» σὲ νέα ἀπόδοση
με τὴν Δόμνα Σαμίου, ἡ χωρὶς λόγια φωνητικῆ «Δοκιμὴ» καὶ τὸ
ἐπιγραμματικὸ ὀργανικὸ «Σημείωμα». Ἀπὸ τὰ τραγούδια τῆς
δευτέρης πλευρᾶς μόνο τὸ πρῶτο
(«‘H θανάσιμη μοναξιὰ τοῦ
Ἀλέξη Ἀσλάνη») καὶ τὸ τελευταῖσ («Ἐπέτειος») πλησιάζουν τὸ
παλιότερο στύλ, Ἡ «Θεία Μάρω»
τοῦ «Περιβολιοῦ» ἀποκαλύπτεται
«Θεία Μάνου» τῆς Γενικῆς
Ἀσφάλειας καὶ δένεται λειτουργικότατα μὲ τὸ ἐκπληκτικὸ
«Σῦρμα», ἐνῶ τὸ διαβρωτικὸ
«Ὀλαρία - Ὀλαρὰ» σημαδεύει
πιὸ καθαρὰ τὸ στόχο του χωρὶς
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λίὸης, Ἀντώνης ”Αγας, Ματθαῐος
Μπαλαμπάνης. Παραγωγὴ τοῦ
Γιώργου Μακράκη καὶ καλλιτεχνικὴ ὁιεύθυνση τοῦ Μάρκου
Δραγούμη. Ἡ ἐπιμέλεια τοῦ ἐξωφύλλου (που θὰ μποροῦσε νά
ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ ὡραιότερα ἑλλη-

τὴν παρεμβολὴ τῆς λαγοκρισίας.
Τέλος, ὁ πρόσφατος «Καραγκιόζης» ἀκούγεται μετὰ ἀπὸ μιὰ χαρακτηριστικὴ
ἀπόδοση
τοῦ
«Ζεϊμπέκικου» ἀπὸ τῆ Σωτηρία
Μπέλλου. Ἡ παρεμβαλλόμενη
πρόζα καὶ σί ἀτέλειες τῆς ἠχοληψίας δένουν τὰ τραγούδια σὲ
ὁλοκληρωμένα «κυκλικὸ» μουσικὸ ἔργα.
ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
TO Y ΠΑ TEPA MO Y:
Παλιὲς ἐπιτυχίες τοῦ Γιάννη Παπαϊωάννσυ μὲ τὸν Ἀντώνη Παπαϊωάννου. Τραγουὸοῦν.· Ἀντώνης Παπαϊωάννου καὶ Λιζέτα Νικολάου.
Παίζουν.· Δομένικος Βαμβακάρης, Γιάννης Φιλιππαῖος, Γιῶργος
Κουλαξῖὁης, Χαράλαμπος Μαλ-

Στὸ δίσκο αὐτὸ ὁ μουσικολόγος
M. Φ. Δραγούμης ὲπιδίωξε «νὰ
τιμήσει τὴ μνήμη τοῦ κορυφαίου
λαϊκοῦ συνθέτη μας Γιάννη Παπαϊωάννου (...) καὶ νὰ τοῦ δώσει
τὴ χαρὰ νὰ ἀκούσει, ἐκεῖ ποὺ βρίσκεται, τὴ φωνὴ τοῦ γιοῡ του σὲ
μιὰ ἐπιλογὴ ἀπὸ δώδεκα ἀπὸ τὶς
πιὸ παλιὲς ἀγαπημένες του ἐπιτυχίες», διατηρώντας «ὅλα τὰ πιὸ
χειροπιαστά στοιχεῖα, ὅπως τὸν

οτίχο, τὴ χρονικῆ ἀγωγή, τὴ μελωδία, τῆ συγχορδιακῆ δομῆ καὶ
τὸ ἐνορχηοτρωτικὸ κλίμα», Τὰ

ἷὲαὲἕὲἓξαέῶῗπέιῗῖᾏῖῗὲῗᾶῗῗ ἕῗγὸ
χρονων «ἠλεκτρικῶν» ἐκτελέσεων
διατηροῦν μεγάλο μέρος ἀπὸ τὴν
καθαρότητα καὶ τὴν λεπτότητα
τοῦ παλιοῦ ρεμπέτικου. Στῆν έπιτυχία αὐτὴ συμβάλλουν καὶ οἱ ἐκτελεστές, μερικσὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους (Α. Παπαϊωάννου, Δ. Βαμ-

βακάρης) ἔζησαν ἀπὸ κοντὰ τοὺς
πρωταγωνιστὲς τῆς «ρεμπέτικης»
παράδοσης.
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στικὰ μὲ τὴ συνεργασία μὲ ὅλες τις
παρατάξεις καὶ μὲ τρόπο ὥστε
κανένας τίμιος μὲ τὸν ἑαυτό του
νὰ νοιώσει πὼς ἀδικήθηκε,

Μὲ τὸ γράμμα αὐτὸ-καὶ ἀποφεύγοντας ὁποιαδῆποτε κριτική

εἴτε σὲ ἀρθρο εἴτε οτὸ περωδικό

.

Γιάννης Ἀβραμίδης, Ἀθήνα

σας- θέλω νὰ ἀναφερθῶ 0’ ἕνα

ζήτημα τὸ ὁποῖο εἷμαι σίγουρος
ὅτι ἐχετε ἐπισημάνει, ἀλλά ὃὲν
ξέρω γιὰ ποιὸ λόγο ἀποφευγετε
νὰ τὸ παρουσιάσετε συστηματικά.

Εἶναι δηλαδὴ καὶ ἀναγκαιότητα, ἀλλὰ καὶ ἁρμόζει κατα
100% στὸ στὺλ τοῦ περιοδικου,
νὰ γίνει τὸ ἑξῆς σπουδαῖος νὰ ἐξεταστεῖ ἀναλυτικὰ καὶ ὁλοσχερῶς
φυσικὰ καὶ χωρὶς ὑποκειμενικὲς
κρίσεις, ΚΑΘΕ ΤΑΣΗ και παράταξη στὸ χῶρο τῶν ἑλλήνων κομμουνιστῶν (ποὺ ἄλλωστε έχει
σχέση μὲ τὶς τάσεις σὲ παγκόσμια
κλίμακα), εἴτε πρόκειται γιὰ τους

Τροτσκιστές, εἴτε γιὰ τους «Μα-

ΥΓ. Ἐλπίζω νὰ δῶ δημοσιευμένη τὴν ἐπιστολή μου, ἀγαπητὸ
«ANTI», κι ἃς μιλᾱ σκληρὰ γιὰ
ἐναν τακτικό σου συνεργάτη.
Ἐξάλλου ἡ κριτική μου εἶναι
ὁλοφάνερα ὑπερομαδικῆ καὶ καλοπροαίρετη. Οἱ δὲ ἀνησυχίες
μου, ἀνησυχίες ὅλου τοῦ ἀριστεροῦ κόσμου ἢ τουλάχιστον της
συντριπτικῆς πλειοψηφιας της
βάσης του. Ἐξάλλου προσβλέπω
πρὸς τὸ ANTI σὰν περιοδικὸ ἀρχῶν ποὺ στέκεται πάνω ἀπὸ στενὰ
συμφέροντα καὶ ποὺ προσπαθεῖ
νὰ προβληματίσει καὶ νὰ προαγάγει τὸν καλοπροαίρετο διάλογο.

οϊκούς», ΕΚΚΕ κ.λ.π,, εἴτε για τὰ

ΚΚΕ κ.λ.π, Νὰ ἐξεταστεῖ το πως
βλέπει ὁ καθένας,· τὸ ζήτημα του
προλεταριακοῦ διεθνισμου, τὸν
χαρακτῆρα τῆς ἐπανάστασης- και
τὶς ἀναλύσεις τοῦ καθένα πάνω σ
αὐτὸν- τὸ πῶς βλέπει ὁ καθένας
κριτικὰ τῆν ἱστορία τῶν KKE, τὴν
περιβόητη 6η Ὁλομέλεια του ’56,
τὸν Στάλιν, τὴ σημερινῆ ἡγεσία
τοῦ Κ.Κ.Σ.Ε. καὶ τὴν ἐξωτερικὴ
πολιτικὴ τῆς ΕΣΣΔ ὅπως και της
Κίνας, τὸν «ρεβιζιονισμό», τῆ θεωρία τῶν «δύο ὑπερδυνάμεων»,
τὸν Μάο Τσὲ Τούγκ, τὴ σημερινῆ
κατάσταση στὸν τόπο μας και ὅλα
τὰ ἀνάλογα ζητήματα ποὺ διαφαροποιοῦν τοὺς κομμουνιστές.
Δεδομένου ὅτι μιὰ τέτοια δουλειὰ θὰ ξεκαθαρίσει πολλὰ πράγματα, θὰ φωτιστοῦν ὁλόπλευρα
οἱ διαφορὲς ὅλων τῶν κομμουνιστῶν καὶ θὰ ξέρει ό καθ’ένας
ὑπεύθυνα κάθε τὶ ποὺ ἀφορα τις
ἀπόψεις ὅλων τῶν κομμουνιστῶν,

κάτι τέτοια θὰ ἦταν ἕνα θετικὸ

βῆμα πρὸς τὰ μπρὸς”Οπως καταλαβαίνετε, μιὰ τέτοια δουλειὰ πρέπει νὰ γίνει μὲ
καλὴ προαίρεση, πολὺ προσεκτικὰ καὶ ὑπεύθυνα, ἀναγκα-

(Lo. Δημοσιεύουμε τὴν ἐπιστολή,
ἀλλὰ φρονοῦμε ὅτι ὁ Δκαλυτιερος
τρόπος γιὰ διάλογο δὲν εἶναι οι έπι’ στολξς σὲ ὕφος προσωπικῆς πολεμικῆς. Ἐκεῖνο ποὺ χρειάζεται εῘναι

ὴ

ἀντιπαράθεση

ἐπιχειρημάτων.

Ὅπως κα] ι’] ἀποφυγὴ ’ἀπαράδε-

1‘12“ éiﬁ‘fﬂmaif’ﬁiaei‘i? #1223
ἀπ’ τὴ Six/7 μσς -ἐστω κι ἀνῇ γνώρη

αὐτὴ εἶναι ὀδυνηρὴ για μσς, Κι ας
μάθουμε, έπιτέλους, νὰ μην ἀπορρίπτουμε τὰ στοιχεῖα τῆς ἐνημέρωσης
κάθε φορὰ πού ἀνατρέπουν τὴν εὶκόνα πού ἐμεῐς έχουμε για τὴν κατάσταση.)

ΓΚΡΙΝΙΕΣ
Εἰλικρινὰ ἀπορῶ κι ἐξίσταμαι
γιὰ τήν, ἄνευ οὐσιαστικῆς ἐπιχειρηματολογίας, ἐκθεση τῶν ἀπόψεων τοῦ κ. Λιναρὸάτου, εἰδικὰ
στὸ 130 τεῦχος, ἀλλὰ καὶ γενικὰ
σὲ ὅλη τὴν σειρὰ τοῦ «ANTI».
Τουλάχιστον γιατί δὲν μᾶ λέει ὁ
κ, Λιναρδάτοςε Αύτὲς ε ναι σί
ἀπόψεις μου, ἀλλὰ παρουσιάζει
τὴν κατάσταση στὸν χῶρο της
ἀριστερᾶς μὲ τρόπο ποὺ λέει;
Ἐγὼ τὰ ξέρω ὅλα, τὰ διαισθάνομαι ὅλα, καὶ σᾶς λέω ὅτι ὅπως τὸ
βλέπω εἶναι τὸ σωστό, ὅχι ὅπως τὸ

βλέπετε ἐσεῖς οἰ ἀμύητοι στῆν
ὑψηλὴ ἀριστερὴ διανόηση ποὺ
αὐτὴ καὶ μόνη θὰ ὁδηγήσει τὴν
ἀριστερὰ στῆν τελικὴ νίκη; Γιατὶ
ἐτσι δυστυχῶς παρουσιάζεται σὲ
μένα, τὸν «ἀμύητο» στὰ ἐνδότερα
τῆς κομματικῆς διαμάχης στὸν
προοδευτικὸ χῶρο ἀναγνώστῃ,
καὶ κατὰ συνέπεια στὶς ἑκατοντάδες χιλιάδων ἀριστεροῦ λαοῦ ποὺ
εἶναι καταχολωμένος μὲ τῆ διάσπαση ποὺ ἐπέφεραν οἱ «διαναούμενοί» μας στὸ χῶρο μας.
Θέλει, λέει καὶ ξαναλέει, τώρα ”
ποὺ φάνηκαν οἰ «ἀνανεωτικὲς»
τάσεις, καὶ τὴν πλήρη ἀποδέσμευοη τῆς EAA... ἐν ὀνόματι
τῆς
ἑνότητας τῶν ἀδέσμευτων
ἀριστερῶν κλπ. κλπ. Μόνο ποὺ
ἀπέφυγε πάντα ἐπιμελῶς νὰ μᾶς
πεῖ τί σόι κόμμα διαφορετικὸ ἀπὸ

τὸ ΠΑΣΟΚ ἢ τὰ KKE θὰ εἶναι ἡ

εἷναι ἡ λογική σας, ὑποτιμᾶτε
πολύ, πάρα πολὺ τὴ λογικὴ τῶν
«ἀμυήτων», κύριε Λιναρὸάτε. Μὲ

, τῆ θέση ποὺ κατέχετε 601 μπορούσατε νὰ μᾶς προσφέρετε πάρα
πολλὰ ἂν κατευθύνατε τὶς προσπάθειές σας στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν
εὕρεση καὶ τῆν προβολὴ τῶν σημείων ποὺ ὲνώνουν ὅλους τοὺς
ἀριστεροὺς στὸν κοινὸ ἀγῶνα
κατὰ τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ στῆν
προσπάθεια
συναδελφώσεως
ὅλων μας. Εἰδεμῆ προσφέρετε
στὴν ἀντίδραση πολὺ περισσότερα ἀπ’ ὅσα ἂν ἀρθρογραφοὺ-

σατε ἀπὸ τῶν στηλῶν τῆς ΑΚΡΟ
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Μὲ ἀγωνιστικοὺς χαιρετισμοὺς
καὶ ἐλπίδες γιὰ μελλοντικὴ ἀνάἒαέη τῆς ἀριστερᾶς καὶ ἑνότητα

Κώστας

Néec ἐκδόσεις

Παπσδὰκης

Βετὴς Παντειου-ΚαλλιθέαἈθήνα.

ΓΙΑΝΝΗ KONTOY .ΜΑΡΙΑΣ ΛΑ·Ι·ΝΑ
Τὰ ἀπρόοπτα
Ποιήματα _

Ἀλλαγή τοπίου
Ποιήματα

Ἡ ’Πινακοθήκη σὲ συνεργασία
’μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο Γκαῖτε εἶχε ὀργανώσει τότε μιά ἐκθεση χαρακτικῶν τοῦ μεγάλου Γερμανοῦ ἀντιφασίστα Γκεὸργκ Γκρός. Ἀλλὰ οἱ
ἐπισκέπτες τῆς ἐκθεσης βρεθήκανε στὸ ἑξῆς παράδοξοι Σχεδὸν
τὸ ἕνα τρίτα ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ κα-

ταλόγου δὲν εἶχαν ἀναρτηθεῖ· ἠ
εἶχαν ἀποκαθηλωθεῖ πρὶν τὰ ἐγκαίνια. Ἀπὸ τοὺς τίτλους φαίνονταν πὼς ἐπρόκειτο γιὰ χαρακτηριστικὰ ἀντιμιλιταριστικὰ ἢ
ἀντιναζιστικὰ ἔργα. Τί νά ’χε γίνει; Ὁ κ. διευθυντῆς λογόκρινε
τὸν Γκρός; αὐτολογόκρινε τὴν
«πρωτοβουλία» του; ἢ ἀναγκάστηκε ἀνωθεν νὰ λογοκρίνει τὴν

ΕΔΑ καὶ φέρ’ εἰπεῖν γιατί ἕνας
ποὺ δὲν θά ’θελε τὸν κομμουνισμό, ἀλλὰ τὸν σοσιαλισμὸ (μαρξιστικὸ), θὰ ψήφιζε ΕΔΑ καὶ ὅχι
ΠΑΣΟΚ. ("Ag ἀφήσουμε κατὰ
μέρος τὸ ὅτι ἤδη χιλιάδες καὶ χιἓκθεση, Μὲ τὸ γεγονὸς εἶχε ἀσχολιάδες κομμουνιστὲς ἐστράφησαν
ληθεῖ τότε καὶ ἡ «Ντώῦτσε
πρὸς τὸ ΠΑΣΟΚ ἀηδιασμένοι ἀπ’
Βέλλε».Πάντως ὅ,τι ἀπ’ αὐτὰ κι
τὴ διάσπαοη τῶν ΚΚΕ).
ἂν συνέβαινε, τὸ «πνευματικὸ
-”Ας φτιάξουμε, κύριε Λιναρἦθος» τοῦ ἀνδρὸς εἶχε δοκιμαὃάτο, καὶ δυὸ τρία «ἀριστερὰ»
στει.
κόμματα ἀκόμηέ ΠΑΣΟΚ ΕΔΑἈλλὰ ποιὸς θυμᾶται καὶ ἀσχοΚΚΕ-ΚΚΕ ἑα-ΚΚΕΜΛ, δὲν καλεῖται πιὰ μὲ τέτοια πράγματα;
λύπτουν ἴσως ὅλες τὶς πιθανὲς
ἀποχρώσεις τοῦ μαρξισμοῦ . . .
"Av γίναυμε καμια δεκαριὰ κόμΧ. Π.
ματα, τότε θὰ κατακτήσουμε σίΚΑΤΗΙὈΡΕΙ T0 ΕΣΑΚ
γουρα τὴν ἐξουσία... "Av αὐτῆ

gage: ἢ τῆς ΑΠΟΓΕΥΜΑ--

ΕΚΔΟΣΕΪΣ ΚΕΔΡΟΣ

7ετία στὴν Ἀρχαιολογικὴ Ὑπη
ρεσία. Θὰ ἤθελια νὰ σᾶς πληρ
οφορήσω πὼς ἀκόμα τώρα κοσμ
εῖ
τῆν Πινακοθήκη σὰν διευθυντ
ῆς ὁ
κ. Παπαστάμος καὶ να σᾶς
θυμίσω μιὰ μικρὴ ἱστορία -ἀλλὰ
χαρακτηριστικὴ- καὶ τῆ στάση
τοῦ
ανθρώπου τὰ χρόνια τῆς δικτ
ατοριας;

0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΜΑΣ
Στὸ τεῦχος ’σου ἀρ. 15 σελ. 41
ἀναφέρθηκες στὸν κ. Δ. Παπαοτάμο σὰν «τέως» διευθυντῆ τῆς
Ἐθνικῆς Πινακοθήκης καὶ τῆ
δραστηριότητά του κατὰ τὴν

Διὰ τῆς παρούσης μου παρακαλῶ ὅπως φέρετε εἰς γνῶσιν τῆς

ἷὲἑνῆέἒώΑμιὲς ζῖνὲῗὶἒλὲτῗὲἔὲ
τμήματ τοῦ ΚΚΕ ἐξ.

ος
Ἐτύγχανον ίδρυτὴς καὶ ἐκλεγμένος Πρόεδρος τοῦ σωματείου
Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. «Πρόοδσς»,
ἀνήκοντος εἰς τῆν δύναμιν τοῦ
Ἐργατικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν,
ἐπιχορηγουμένου παρὰ τῆς Ἐργατικῆς Ἑστίας, μὲ καταστατικὸν
κατατεθειμένον εἰς τὸ Πρωτοδικεῖσν Ἀθηνῶν. Πλεῖστα θέματα
τῆς τάξεως ἐπελύθηοαν τῆ ὑποδείξει μου μέσω συνδικαλιστῶν
βουλευτῶν, πάντα ταῦτα ἀναφέρονται εἰς τὰ πρακτικὰ τῆς διαλυθείσης ὑπὸ τῆς δικτατορίας Βουλῆς. Τὸ ἐτος 1965 χάριν τῆς ἑνότητος τῆς τάξεως, προσεχώρησα
στὸ Σ.Ε,Π.Ι.Κ.Α,, τῆς ὁμοσπόνδίας Ο.Σ.Ε., ἥτις διελύθη ὑπὸ τῆς
δικτατορίας. Τώρα μὲ τὴν ἀνασύστασιν τῶν διαλυθέντων σωματείών, διὰ τοῦ διορισμοῦ προσωρινῶν διοικήσεων ὑπὸ τοῦ Προέδρου Πρωτοδικῶν, τὸ ΕΣΑΚ,
διὰ νὰ μὲ ἀποκλείση ἐκ τῆς διοικήσεως, ἰσχυρίσθη ψευδῶς ὲνώπιον τοῦ Προέδρου ὅτι οὐδέποτε
ἀνῆκαν εἰς τὴν δύναμιν τῆς Ο.Σ.Ε.
καὶ ἀγνοῶ τὰ θέματα τῆς τά,
ξεωςέἔὶ
Τοιουτοτρόπως δὲ κατώρθω-
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σαν v01 μὲ ἀποκλείσουν ἐκ τῆς διοικήσεως. Σημειωτέον ὅτι δὲν
ἤμουν παρὼν κατὰ τὴν συζήτησιν.
Ἔχω καταδιωχθῆ ἀπηνῶς ὑπὸ τῆς
δικτατορίας, μοῦ ἀπηγόρευσαν νὰ
ἐργάζωμαι, διότι τυγχάνω προσέτι καθηγητὴς ξένων γλωσσῶν,
ἐπίσης ἡ σύζυγός μου συνελήφθη
καὶ ἐβασανίσθη ἀπανθρώπως.
Ἀφήνων κατὰ μέρος ὅτι ὁλόκληρον τὴν ζωήν μου τὴν ἠνάλωσα γιά τὸ ἀριστερὸν κίνημα,
ἐκτοπισθεὶς εἰς υΑγιον Εὐστράτιον, Μακρόνησον, καὶ παραπεμφθεὶς ἐνώπιον στρατοδικείων
ἐπανειλημμένως, καὶ μὴ δυνάμενος νά ἐργασθῶ οὐδαμοῦ ὡς χαρακτηρισμένος ἀριστερὸς, στερούμενος πισταποιητικοῦ κοινωνικῶν φρονημάτων. Ἔχω προσφέρει δὲ πολυτίμους Ἐθνικὰς
ὑπηρεσίας καὶ πρὸς τῆν ἰδιαιτέραν μου πατρίδα Κύπρον, ἡ δὲ
ὑγεία μου, λόγω τῶν ταλαιπωριῶν, ὑπέστη πλήρη κλσνισμόν,
πάσχων ἐξ ἀγκυλωτικῆς σπονδύλίτιδος, χρονίου ἕλκους μὲ γαστρορραγίες, χρονίας ἑλκώδους
κωλίτιδος, χρονίας ἀλλεργίας, μὲ
ἀπότοκον ὅλων αὐτῶν τὸ ἀγχος.
Κ. Κυρςιακίδης
καθηγητὴς ἀγγλικῆς

ΓIA ΤΗΝ ΑΧΕΠΑ
Στὸ τεῦχος τῆς 25ης τοῦ Γενάρη, δημοσίευσες τὸ ἀρθρο τοῦ
Κ. Κλεάνθους -μὲ τίτλο «Ἀποφασιστικὸ ρόλο 901 παίξουνε οἱ
Ἑλληνοκυπριακές
μειονότητες
ΗΠΑ, Ἀγγλίας». Σχετικὰ μὲ τὴν
Ἑλληνικὴ μειονότητα τῆς Ἀμερικῆς, ὁ συγγραφέας τσνίζει τῆ σημασία ποὺ ἔπαιξε καὶ μπορεῖ νὰ
παίξει ή ΑΧΕΠΑ στὸ Κυπριακὸ
θέμα, καθὼςκαὶ τὸν ἡγετικό της
ρόλο στῆν ὀργάνωση τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀμερικῆς. Τὸ παρακάτω
σχόλιό μας, ἐκφράζει μιὰ ἀρκετὰ
διαφορετικῆ ἀποψη ὀργάνωσης
τῆς ἐδῶ μειονότητας.

Εἶναι ἀλήθεια πὼς πολλὰ ἐχουν
γραφεῖ γιὰ τὸν Ἕλληνα μετανά-“
, στη τῆς Γερμανίας καὶ τὶς ἀθλιες
συνθῆκες κάτω ἀπὸ τὶς ὁποῖες ζεῖ
καὶ ἐργάζεται. Γιὰ τὸν Ἕλληνα

ὅμως τῆς Ἀμερικῆς, μοιάζει πὼς
ἡ παιδιάστικ εἰκόνα ποὺ τόσο
εὔστοχα μᾶς ε χαν καλλιεργήσειτοῦ «πλούσιου» θείου ἐξ Ἀμερικῆς- σκεπάζει τὴν ὀδυνηρὴ πραγματικότητα ποὺ ἀντιμετωπί-

Cows στῆν καθημερινή μᾶς ζωή,
οἱ ὲδῶ Ἕλληνες. Τὸ γενικὸ χαρακτηριστικὸ τῆς ἀμερικανικῆς κοια
νωνίας, μιὰ ἐντυπωσιακὴ πρόσοψη ποὺ κρύβει μὲ ἐπιμέλεια τῆ

ἕὲἶῗξῗέἓαᾷἓῦῶᾇὲῗέὲμῗὲῗυιειίἷ
ἀπὸ τὴν έλληνικὴ μειονότηταΑΧΕΠΑ λοιπὸν καὶ ἐκκλησία
στὴν πρόσοψη καὶ πίσω μιὰ ὁλά-
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κερη μάζα μεταναστῶν, Ἐπιτυχημένοι ἐπαγγελματίες, ἰσχυροί,
πλούσιοι, μὲ στενοὺς δεσμοὺς μὲ
τὴν ἀμερικανικῆ ἄρχουσα τάξη οἱ
λίγοι τῆς πρόσοψης, φτωχοὶ ἐργαζόμενοι ἢ μικροεπαγγελματίες οἰ
πολλοί. Γιά ἑφτὰ χρόνια ἡ πρόσοψη ἐνισχύει πραχτικὰ καὶ ἠθικὰ
τῆ χούντα. Καὶ ὅχι μόνο αὐτό,
ἀλλὰ καὶ δικαιολογεῖ τῆ συμπεριφορὰ αὐτή, τονίζοντας ὅτι μιὰ καὶ
1] χούντα έχει ἀναγνωρισθεῖ ἐπίσημα ἀπὸ τῆν ἀμερικανικῆ κυβέρνηση, αὐτοί, σὰν Ἀμερικανοὶ πολίτες, ὀφείλουν ὑπακοὴ καὶ σεβασμὸ στὸ σύνταγμα καὶ τοὺς νόμους τῆς πατρίδας τους. Ἀπὸ τῆν
ἀλλη μεριά, ἡ μεγάλη μάζα, φοβισμένη ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς ἀπέλασης, ἀπληροφόρητη (οἱ περισσότεροι μετανάστες δὲν γνωρίζουν
τὴν ἀγγλική), ἀνοργάνωτη (ἐκτὸς
ἀπὸ μικρες ἀντιχουντικὲς ὁμάδες
διανοουμένων ποὺ ποτὲ δὲν κατόρθωσαν νὰ ὃημιουργήσουν μαζικὸ κίνημα στὶς ΗΠΑ) σιωπᾶ καὶ
ή σιωπῆ αὐτῆ ἐνισχύει τῆν ἐξουσία τῆς πρόσοψης ποὺ παρουσιάζεται καὶ σὰν ἀδιαφιλσνίκητος
ἐκπρόσωπος τῆς ἐλληνικῆς μειονότητας.
Τὸ περασμένο καλοκαίρι μὲ τὴν
τουρκικῆ εἰσβολὴ στῆν Κύπρο ἡ
ΑΧΕΠΑ ἐκδηλώνει τὸν ἀψιμο
πατριωτισμό της. Ἐντυπωσιακὲς
πανάκριβες ὁλοσέλιδες δηλώσεις
0101‘); NEW YORK TIMES, 01)v- ,
εστιάσεις μὲ «φιλέλληνες» γερουσιαστὲς
καὶ
βουλευτές.
Ἡ
ΑΧΕΠΑ μοιάζει v01 πρωτοστατεῖ
στὸν ἐθνικὸ ἀγώνα.
Ἡ γνησιότητά κάθε ὅψιμου
πατριωτισμοῦ γεννᾱ ἀμφιβολίες,
καὶ ἰδιαίτερα σὲ μιὰ χώρα σὰν τὴν
Ἀμερική, ὅπου ὁ πατριῶτισμὸς
ὅπως καὶ κάθε τι ἄλλο elven ένα
τρομερὰ ἐπικερδὲς καταναλωτικὸ

,ιιιιιιοιιι
κάτω κατευθύνσειςε Πρῶτο, στηριζόμενη στὸ νόμιμα ἐπιχείρημα
(χρησιμοποίηση
ἀμερικανικῶν
ὅπλων ἀπὸ τοὺς Τούρκους γιὰ
ἐπίθεση ἐνάντια σὲ φιλικὴ χώρα)
νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸ Καγκρέσσο τῆ
λήψη ἀπόφασης γιὰ τὴ διακοπὴ
τῆς τούρκικῆς στρατιωτικῆς βο-

φτανε αὐτό, τῆ στιγμὴ παὺή Ἑλληνικὴ κυβέρνηση δήλωνε πὼς ἀναχωρεῖ ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ, ἡ ἐδῶ «ἐπίσημη» γραμμὴ ἦταν πὼς ἡ πολιτικὴ τοῦ Κίσσιγκερ κατέστρεφε τὸ

ΝΑΤΟ, - λὲς καὶ τὸ NATO ἦταν ἡ
εὐλογία τῆς Ἑλλάδας- καὶ μάλιστα τὸ παρουσίαζε καὶ σὰν σημαντικὸ ἐπιχείρημα ποὺ θὰ ἐπειθε
αὐτοὺς ποὺ καθορίζουν τῆν ἐξωτερικῆ πολιτικὴ τῆς ἈμερικῆςΙΗ
Ἀποτέλεσμα, ἡ έλληνικῆ μειονότητα, ἀπογοητευμένη καὶ ἀπροσανατόλιστη, έχασε σιγὰ σιγὰ τῆν
ἀγωνιστικῆ διάθεση ποὺ τόσο

ήθειας. Καὶ πράγματι, ὕστερα
ἀπὸ πολλὲς διακυμάνσεις, ἡ ἀμερικανικῆ κυβέρνηση ὁδηγήθηκε
στῆν ἀμφίβολη, ἐπουσιώδη μὲ τὸν ’
τρόπο ποὺ ἐγινε καὶ γεμάτη ἀπὸ
πολλὰ ἐρωτηματικά, ἀνακοίνωση
ἀναστολῆς τῆς στρατιωτικῆς βοήθειας πρὸς τὴν Τουρκία, Δεύἀπότομα εἶχε ἐκδηλώσει στὰ μέσα
τερο, σὰν τμῆμα (ἐστω καὶ μὴ σητοῦ περασμένου καλοκαίριοῦ.
μαντικὸ) τῆς ἀρχούσας τάξης νὰ
Εἶναι δυνατὸν οἱ Ἕλληνες τῆς
ἐξασκήσει ἀπ’ εὐθείας πίεση στῆν - Ἀμερικῆς v01 βοηθήσουν τῆν παἀλλαγὴ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
τρίδα στὶς δύσκολες τοῦτες στιτῆς Ἀμερικῆς. Ἡ δεύτερη τούτη
γμές; Βασικὴ προῦπόθεση γιὰ μιὰ
προσπάθεια θὰ ἦταν σημαντικὴ, καταφατικὴ ἀπάντηση ἀποτελεῖ ἡ
ἂν φυσικὰ τὸ Κυπριακὸ θέμα
ὀργάνωση τῆς ἐλληνικῆς μειονόἦταν δευτερεῦον στὴν ἀμερικα- τητας στῆ βάση της. Ἀλλὰ ἀπὸ τὶς
νικῆ πολιτικὴ ἢ ἂν ἀποτελοῦσε
ὀργανώσεις ποὺ ὑπάρχουν, οἰ
θέμα ἀντιδικίας μεταξὺ δύο ἀμεπερισσότερες εἶναι εἴτε ἀναπόρικανικῶν οἰκονομικῶν ὁμάὸων.
σπαστα τμήματα τοῦ ἀμερικανιἈλλὰ μιὰ καὶ κάτι τέτοια δὲν
κοῦ κατεστημένου εἴτε μικροὶ
ὅμιλοι συγχώριανῶν ποὺ περιορίζονται στὸ v01 προσφέρουν ἕνα
ροντα τῆς Ἀἴιερρικΐῖς ῗιὰ τέξιιὲια ὑποκατάστατα κοινωνικῆς ζωῆς
προσπάθεια ὅχι μόνο ε ναι ἀναύστὸν μετανάστη. Στὰ πλαίσια
σια, ἀλλὰ συγχρόνως δημιουργεῖ
αὐτὰ θετικῆ βοήθεια εἶναι σχεδὸν
καὶ ἁστειότητα μ’ ἐκεῖνο τὸ διαἀδύνατη. Οἱ ἐνέργειες εἶναι ἀσυνχωρ 10110 σὲ φιλοτσυρκικὲς ἢ φιλοτόνιστες, ἐπιδέξιοι τυχοδιῶκτες
ελληνικὲς παρατάξεις τῶν μελῶν
παρουσιάζονται κάθε φορὰ καὶ ἡ
τῆς ἀμερικανικῆς κυβέρνησης.
σύγχυση παρὰ ἡ πραγματικὴ
Εἶναι διατεθειμένη ὴ ΑΧΕΠΑ προσφορὰ γίνεται μιὰ καθημερινῆ
νὰ προχωρήσει σὲ ἐνέργειες ποὺ
πραγματικότητα.
ξεφεύγουν ἀπὸ τὰ δύο καλὰ ζευ”Av ἡ πρώτη προῦπόθεση γιὰ
γμένα μέσα στὸ ἀμερικανικὸ καμιὰ πλατιὰ ὀργάνωση βάσης ἰκατεστημένσ καὶ ἀποτελεσματικά,
νοποιηθεῖ, τότε ἡ βοήθεια ποὺ θὰ
ὅπως ἀπσδείχτηκαν, πλαίσια, ποὺ
μπορέσει νὰ προσφέρει ἡ έδῶ μει·
ἀναφέραμε παραπάνω; Κάτι τέονότητα 901 εἶναι τεράστια, Τεράτοια ἀσφαλῶς 901 ἦταν δυνατὸ ἂν στια τόσο ἀπὸ οἰκονομικὴ ἀποψη ,
φυσικὰ ἡ ΑΧΕΠΑ ἤθελε νὰ ἀρὅσα καὶ ἀπὸ πολιτική. Ἀλλὰ αὐτὸ
νηθεῖ τῆν ἴδια τῆ φύση τῆς δομῆς
χρειάζεται δουλειά. Καὶ τὴ δουἀγαθό. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν elven τὸ της. Ἀλλὰ νὰ περιμένει κανεὶς λειὰ αὐτῆ γιά τὸ Σικάγο εἴμαστε
θέμα μας. Θὰ περισριστοῦμε καἀπὸ ένα τμῆμα τῆς ἀρχούσας τάὃιατεθειμένσι νὰ κάνουμε ὲμεῖς,
λύτερα στὶς πρακτικὲς συνέπειες
ξης νὰ πάρει μιὰ κριτικῆ θέση
μιὰ ὁμάδα ἀπὸ ἐργάτες, φοιτητὲς
τῶν ἐνεργειῶν τῆς ΑΧΕΠΑ καὶ
ἀπέναντι στῆν ἀμερικανικῆ πολικαὶ ἐπιστήμονες ποὺ ἱδρύσαμε τὸν
θὰ ἐξετάσουμε τῆ σπουδαιότητά
τική, παρουσιάζοντάς την σὲ ὅλη, Ἐκπολιτιστικὸ Μορφωτικὸ Σύλτους πάνω στὸ Κυπριακὸ θέμα.
της τὴν ἀποκρουστικὴ γύμνια, μιὰ
λογο. Διδαγμένοι ἀπὸ τὸ παρελθέση ποὺ 901 ἐβλαπτε ριζικὰ τὰ
θόν, μαθαίναντας ἀπὸ τὶς προσὉ κ. Κλεάνθους ἀναφέρει στὸ
συμφέροντά της σὰν τάξης, εῖναι πάθειες ὀργανώσεων ἀλλων μειἄρθρα του; «Ξέρουμε ὅτι οἰ κ.κ.
Φὸρντ καὶ Κίσσινγκερ δὲν εἶναι ταυλάχιστον ἀπίθανα. Καὶ ἡ μέχρι σνοτήτων, καὶ διατηρώντας ἐπαφὴ μὲ ἀλλες παρόμοιες ἐλληδιατεθειμένοι νὰ δυσαρεστήσουν σήμερα δραση τῆς ΑΧΕΠΑ δὲν
ἀφήνει καμιὰ ἐλπίδα γιὰ θαύνικὲς ὀργανώσεις ποὺ ἐργάζονται
τὴν Τουρκία, Τὰ μέλη τοῦ Καγματα. Οἱ πατριωτικες διαθέσεις
ατὰ ἴδια πλαίσια σὲ ἀλλες πόλεις
κρέσσου ὅμως ἐχουν δείξει ὅτι ε καὶ ἐκδηλώσεις της, ποτὲ δὲν προτῆς Ἀμερικῆς, θέλουμε νὰ πιναι διατεθειμένα νὰ μᾶς βοηθήχώρησαν πιὸ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιστεύουμε πὼς θὰ πετύχουμε.
σουν.
φάνεια καὶ ποτὲ δέν ἔθεσαν σὲ
Κλείνοντας τὸ σχόλιό μας, θὰ
, Σ’ αὐτὸ μεγάλο ρόλο ἐχσυν
κίνδυνο τὰ ταξικά της συμφέθέλαμε νὰ ὑπενθυμίσουμε στὸν κ.
παίξει οἱ Ἕλληνες τῆς Ἀμερικῆς,
ροντα. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις,
Κλεάνθους πὼς ἡ ἐθνικῆ ἀνεξαροἱ ὁποῖοι εἰναι καλὰ ὀργανωμέμάλιστα, εῑχαν καὶ σημαντικὰ ἀρ- τησία δὲν κερδήθηκε ἀπὸ «διαβήνοι. Πρὸ πάντων ἡ ΑΧΕΠΑ νητικὰ ἀποτελέσματα.
ματα» τῶν φαναριωτῶν πρὸς τῆν
πρέπει ...v01 τοὺς προτρέπουμε
νὰ συνεχίσουν τῆν πίεση ποὺ ἐξαΓιά παράδειγμα ὴ μετατόπιση Πύλη, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἀγώνα τῶν
σκοῦν πάνω στῆν ἀμερικανικὴ
τοῦ Κυπριακοῦ ἀπὸ τὸ πολιτικὸ Φεραίων, τῶν Μακρυγιάννηδων
κυβέρνηση».
ἐπίπεδα, ὅπου ἀνήκει, στὸ σωβι- καὶ τῶν Κολοκοτρωναίων.
Ἐκπολιτιστικὸς
Μορφωτικὸς
Ἡ πίεση ποὺ μπορεῖ νὰ ἐξανιστικὸ ἐπίπεδα ένὸς στείρου ἐΣύλλσγος
.
σκήσει καὶ ἀξασκεῖ ή ΑΧΕΠΑ, - θνικισμοῦ, ἐὸωσε στὸν ἀμερικαεἶναι περιορισμένη ἀπὸ”·ι.ῆν ἴδια
νι“κὸ τύπο τὴν εὐκαιρία πού τόσα Greek Cultural Center
της τὴ δομῆ σὰν ὀργάνωσης, καὶ
περίμενε, γιὰ νὰ διαστρέψει τέ- 4636 N. Western
θὰ μποροῦσε νὰ πάρει μόνο, ὅπως
λείως τὸ νόημα τῶν τεραστίων
Chicago ILL. 60625
καὶ ἀκριβῶς πῆρε, τὶς·δυὸ παραδιαδηλώσεων. Καὶ σὰν v01 μὴν έ- Tel. (312) 271-0008
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ .

' Μόλις ἐκυκλοφόρησε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΞΟΥΣΙΑ N, Α
ΚΑΙ

KQZTA XATZHAPFYPH

Πουλανιτκὲδςῖ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ

ἰῑιῑιιΞΕΙΣ
ΤΟΜΟΣ A' Μετάφραση; Κ. ΦΙΛΙΝΗ
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ΤΟΜΟΣ B’ Μετάφραση;
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Λ. ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΘΕΜΕΛΙο» “
Ἀκαδημίας 63 - Τηλ. 608.180

ΕΚYΚΛΟΦΟΡΗΣΕ .ΑΠο ΤΙΣ ΕΚΔοΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ
11111111 I]. BHMPH

Προλογος Λ.Κυρκου
'O δρόμος πρὸς τὸ σοσιαλισμὸ εἶναι 0101011101τητας. Πρέπει νὰ ἐργαζόμαστε γι’ αὐτὸν μ’ ὅλες
μας τὶς δυνάμεις. ”Ὀμως, πρέπει ἐπίσης νοὶ προασπίσουμε μ’ ὅλα τὰ μέσα στῆ διάθεσή μας

τὴν εἰρήνη. Ὀφείλουμε νὰ ἐργαζόμαστε ταυτόχρονα, ὑποχρεωτικά, γιὰ τήν ὕφεση καὶ γιὰ
τὴν ἀλλαγὴ, ποὺ ἡ καθεμιά τους εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν ἄλλη. Πῶς μποροῠμε νὰ τὸ πετύχουμε, καὶ πῶς, πιὸ συγκεκριμένα, τίθεται τὸ
_ πρόβλημα αὐτὸ στὴν Εὐρώπης Αὐτὸ εἶναι τὸ
θέμα τούτου τοῦ βιβλίου.
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’ΖΑΝ-ῐιοΛ mm;
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ
Σε μιὰ σειρὰ μαχητικῶν κειμένων ὁ διάσημος γάλλος φιλόσοφος μιλάει γιὰ τὸν
ἑαυτό του, γιὰ τὴν Τσεχοσλοβακία, γιὰ τὸν
πόλεμο στὸ Βιετνάμ, γιὰ τὴν θέση τῶν διανοουμένων στὸν σύγχρονο κόσμο.

Μεττ Δημήτρη Δημητριάδι]
ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ;

”

το Λι-Ροτικο ZHTHMA 2THN EAΜιὰ ὁλοκληρωμένη μελέτη, πραγματικὴ
προσφορὰ ποὺ θ’ ἀποτελέσει σταθμὸ με’σα
στῆν ἰσχνὴ βιβλιογραφία γιὰ τὰ νεοελληνικά προβλήματα. Ἡ συνθετικὴ ματιὰ τοῦ
συγγραφέα ἀποβλέπει σὲ μιὰ ὁλοκληρωτικὴ κάλυψη τοῦ προβλήματος. Ξεκινώντας ἀπὸ τὴν Τουρκοκρατία -ἐποχὴ ποὺ θεμελιώνονται οἱ δομὲς ποὺ ἐξακολουθοῦν
νὰ χαρακτηρίζουν τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία- τὸ βιβλία Θίγει, συγχρονικά καὶ διαχρονικά, όχι μόνο τὰ οἰκονομικὰ ἀλλὰ καὶ
τὰ γενικότερα πολιτικὰ καὶ ἰδεολογικά
προβλήματα τῆς οἰκονομικῆς καὶ κοινωνι-

κῆς ἀνάπτυξης τῆς χώρας μοιςο
DOMINIQUE EUDES:01 ΚΑΠΕΓΑΝΙΟΙ
Ἡ μεγάλη φἐτεινῆ ἐκδοτικὴ ἐπιτυχία.
Ἕνας νέος συγγραφέας μελετᾶ τὰ τραγικὰ
γεγονότα τῆς δεκαετίας 1940-1950. M‘s
φόντο τὴν γιγάντια σύγκρουση τῶν συμφερόντων τῶν μεγάλων δυνάμεων, τὴν ἄγρια
διαμάχη ἀνάμεσα στὸν δογματισμὸ καὶ τὴν
ζωντανὴ ἐπαναστατικὴ ἀντίληψη, οἱ καπετάνιοι κι οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ έλληνικοῦ λαϊκοῦ στρατοῦ γράφουν τὸ δικό τους ματωμένο κι ἀπελπισμένο ἐπος.
Met: Γιώργου Παπακυριάκη.
ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ TOY ΔΗΜΟΚΡΑ ΓIKOY
Ἦῒάτῼιέο ἀπὸ τὴν ἐκδοση τοῦ 1948, ποὺ
κυκλοφόρησε τὸ Γενικὸ Ἀρχηγεῖο τοῦ
Δ.Σ. γιὰ τὰ δίχρονά του.
ΜΠΟΡΙΣ ΒΙΑΝ;
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΣἸῸ ΠΕΚΙΝΟ
Τὸ πρῶτο βιβλία τοῦ μεγάλου Γάλλου
πεζογράφου καὶ ποιητῆ ποὺ μεταφράζεται
στά ἑλληνικά. Μέσα στὸ παράδοξα φανταστικὸ τοπίο τῆς Ἐξωποταμίας δοκιμάζεται
ἠ εὐαισθησία τοῦ σύγχρονου Εὐρωπαίου.
Τὸ παράλογα τεχνοκρατικὸ πνεῦμα καὶ ὁ
βασανισμένος ἐρωτισμὸς αὐτοκαταστρέφονται σὲ μιὰ ἐκρηξη κωμικοτραγική.
Μετῑ Δημήτρη Ραυτόπουλου.
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KOPNTOBA/MAPINI/ZONTAI‘K, κ.ᾱ.
ΛΑΤΙΝΙΚΗ AMEPIKH: ΦΑΣΙΣΜΟΣ Ἠ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.
Μιὰ σειρὰ δοκιμίων ποὺ θίγουν τόσο τὰ
εἰδικὰ προβλήματα τῶν ἐπὶ μέρους χωρῶν
τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, ὅσο καὶ τὰ γενικὰ προβλήματα τῆς ἐπανάστασης στῆν
πολυτάραχη αὐτὴ ῆπειρο.
Μετ; Τζένης Μαστοράκη.

”AATINIKH' AMEPIKH μ

ΖΩΡΖ ΣΕΜΠΡΟΥΝ;
TO ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ
Ὁ
στρατευμένος
Ἱσπανογάλλος
συγγραφέας-σεναριογράφος τῶν ταινιῶν
«‘O πόλεμος τέλειώσε» καὶ «Ὑπόθεση

a

Σταβίσκι», τοῦ Ἀλαὶν Ρεναὶ καὶ «Z», σε’
συνεργασία μὲ τὸν Κώστα Ραβρᾶ, μᾶς δίνει
τὴν ἐμπειρία του ἀπὸ τῆν Καταχή, τὴν ὁμηρία,,τὰ γερμανικὰ στρατόπεδα συγκέντρω-
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asst-z Ἄρη Ἀλεξάνδρου.

H ΑΝΤῙΣΤΑΣΗ ΣΊΉ ΧΙΛΗ
(Ντοκουμέντα τοῦ M.I.R.)
Τὰ κείμενα αὑτοῦ τοῦ τόμου-προκηρύξεις, προγράμματα καὶ συνεντεὺξεις τοῦ
Λουῖς Κέρντα καὶ τοῦ Μιγκὲλ Ἐνρίκεζδίνουν μιὰ ἀνάγλυφη εἰκόνα τῆς πάλης τοῦ
M.I.R. καὶ τῶν ἀλλων ἀριστερῶν ὀργανώσεων γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς χιλιανῆς χούντας καὶ τῆν ἐπάνοδο στὸν δρόμο γιά τὸν
σοσιαλισμὸ.
Μετ; Εἰρήνης Μιχαλοπούλου.

‘

Χ.Λ.ΜΠΟΡΧΕΣ;
H ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΠΡΟΝΤΙ
Γιὰ πρώτη φορὰ μεταφέρεται στά ἐλληνικὰ μιὰ πλήρης συλλογὴ διηγημάτων τοῦ
μεγάλου Ἀργεντινοῦ συγγραφέα, ποὺ
γνωρίσαμε πρὶν λίγο καιρὸ ἀπὸ τὸ περι·
οὸικὸ «Συνέχεια». Ἡ βίαιη καὶ «πρωτόγονη» ζωὴ τοῦ Ἀργεντίνικου λαοῦ διυλίζεται πάνω στὸ χαρτί, γιὰ νὰ ἀποκαλυφθεῖ
ὁ μεταφυσικὸς πυρήνας κάθε ἀνθρώπινης
συμπεριφορᾶς.
Μετ; Χρύσας Τσαμαδαῦ.
Κλειῶς Νταβέλη.
ΑΝΤΡΕ ΜΑΛΡΩτ
Ο ΠΕῙΡΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ
Τὸ ἐπιστολογραφικὸ αὐτὸ δοκίμιο
προσπαθεῖ «νὰ φανερώσει τὸν τρόπο, μὲ
τὸν ὁποῖο κινοῦνται δύο εὐαισθησίες».
Ἕνας Γάλλος κι ἕνας Κινέζος ἀνταλάσσουν ἐπιστολὲς γιὰ τὸ μέλλον- τῆς ἐπαναστατημένης Κίνας καὶ τῆς γερασμένης Εὐ·

ρώπης.
Μετ; Δημ. Δημητριάδη.

Ῐ

l μπαρίς βιόν
“

ἰ’

αριιιοιιαισ
ιτα ιιιιιιιισ

