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1979; Πρόςάλλαγή
τοῦ κυὸερνητικαῦ ταπίαυ...
Ἔτος σημαντικῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων - ἤ, ἐστω, ἀποφάσεων καί ὂχι έξελίξεων, κατά πού ἔγραψε ἡ «Καθημερινὴ»... άναμένεται νά-εἰναι τό 1979. Καί οἱ ἐξελίξεις ἀναμένεται νά
καλύψουν τόσα τήν πορεία τῶν μεγάλων ἐξωτερικῶν θεμάτων
(EOK, σχέσεις μέ τό ΝΑΤΟ, Αἰγαῖα, Κυπριακό), 600 καί τά
ἐσωτερικά πολιτικά πράγματα.
Στὸν ταμέα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, 16 σημαντικότερο πολιτικό γεγονός - μέ άμεσες ἐπιπτώσεις στίς ἐσωτερικές ἐξελίξεις καί, είδικὸτερα, στήν παραμανή ἤ ὂχι τοῦ κ. Καραμανλῆ
στήν πρωθυπαυργία καί τὴν ἀρχηγία τοῦ κυῧερνῶντας κόμματας - θά εἶναι, ἀσφαλῶς, ἡ πανηγυρικὴ ὑπογραφὴ, τήν ἐρχόμενη ἂνα-ιξη, στῆν Ἀθήνα, τῆς συμφωνίας γιά τὴν ἐνταξη τῆς
χώρας στήν Εὐρωπαϊκή Καινὸτητα. Ἡ κυὸέρνηοη προετοιμάζεται ἤδη ἀπό τώρα - κι” ὄις ὀπαμένουν ἀκόμα νά ρυθμιαταῦν
σημαντικές «λεπταμέρειες» τῆς συμφωνίας - γιά τή μεγάλη
«παράσταση»; Ἡ ὑποδοχὴ πού θά ἐπιφυλάξει ατόν καγκελλάριο τῆς Δ. Γερμανίας καί αταύς πρωθυπαυργοὺς τῆς Βρετανίας, Γαλλίας, Ἰταλίας, Βελγίου, Ὀλλανδίας, Λουξεμὸοὐργαυ,
Δανίας καί Ἰρλανδίας, πού θά ἐλθουν ἐδῶ γιά τὴν τελετὴ τῆς
ὑπογραφῆς, θά εἶναι, ὅπως λέγεται, ἄνευ προηγουμένου. eH
πρωτεύουσα θά σημαιααταλισθεῐ. Ἡ Ἀκρόπολη θά φωταγωγηθεῖ. Οἱ μπάντες θά παιανίζουν τὴν «Ἐννάτη» τοῦ Μπετόὸεν,
ἐνῶ ὁ πρωθυπαυργὸς καί αἱ ὑπουργοί του, μέσα σέ ἀπαστράπταντα φράκα, θά ἐκφωνήοουν ὡραίους καί θερμούς λόγους,
πού θ’ ἀποδεικνύαυν τοῦ «λόγου τό ἀσφαλές» - ὅ,τι δηλαδή,
εἴμαστε πιά Εὐρωπαῖοι καί 61L ἡ συμφωνία τῶν Βρυξελλῶν δέν
εἶναι ένα ὁποιαδήπατε χαρτί «γιά κορνίζα σέ μάτ γυαλί», ἀλλά
μιά «δέαμευση πρός ἕνα εὐρωπαϊκό πεπρωμένο», κλπ, κλπ,
(T6 611 μπαίνουμε στὴν Εὐρώπη πρακτικὰ καί ψυχαλσγικά ὀπραεταίμασται, 16 ὅτι αἱ Καραθανάσηδες, αἱ Μπάλκαι, ὁ νόμος 330. αἱ ἐαρτές τοὺ μίσους, κ.ἅ. δέν μποροῦν νά
έχαυν σχέση μέ τήν Εὐρώπη, τό ὅτι έντασσὸμαστε στήν Εὐρωπαϊκή Καινότητα ἐνῶ ὅλα τά κοινωνικὰ προὸλήματα ἐργατικό, ἀγροτικὸ, παιδεία, ὑγεία, κοινωνικὴ ἀσφάλιση,
στέγη, συγκαινωνίες, προστασία τοῦ περιδάλλαντος - εἶναι
σέ έκρηξη, γι’ αὐτά ὅλα, κανείς, φυσικά, δέν θά πεῖ τίποτε,
κατά τήν τελετή τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμφωνίας τῶν Ἀθηνῶνί).

Τά προὸλήματα τοῦ Αἰγαίου καί·
αἱ σχέσεις μέ τό NATO
Ἀλλά ἄν ἡ συμφωνία γιά τήν ένταξη εἶναι δεδομένη, ὅλα τά
ἄλλα θέματα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς παραμένουν ρευστάυ.
Τό θέμα τῶν(«εἰδικων σχέσεων μέ τό ΝΑΤΟ»- ὅπως ἡ κυὸέρ_ νηση Καραμανλῆ ἀποκαλεῖ τὴν ἐπάνοδο 016 στρατιωτικό σκέ-λας ταυ- εἶναι άμφίδολα ἄν θά παραυσιάσει ὁποιαδὴποτε ἐξέλιξη μέσα 016 1979. Οἱ Ἀμερικαναί, ὂέόαια, λένε ὅτι «ἐπείγονται» νά δοῦν τήν Ελλάδα έπανερχόμενη στὴ στρατιωτική
δομή τῆς Συμμαχίας. Παράλληλα ὅμως διευκρινίζαυν ὅτι ἡ
ἐπάνοδος αὐτή πρέπει νά ἐξυπηρετεῖ «τόσα τά συμφέροντα τῆς
Ἑλλάδος, 600 καί τά συμφέροντα τῆς Συμμαχίας». Ἐξυπηρέτηση ὅμως τῶν συμφερόντων τῆς «συμμαχίας», θά πεῖ, στὴν
άπλαελληνική, συνέχιση τῶν άμερικανατουρκικῶν ἐκδιασμῶν,
σέ ὃάρος τῆς Ἑλλάδος, καί, προπαντός, αυσχέτιση τοῦ αἰτήματας τῶν «είδικῶν σχέσεων» μέ τὴν ταυρκική ἀξίωση γιά ἀναδιαναμή τῶν «ζωνῶν ἐλέγχου» τοὺ Αἰγαίου καί τή δημιουργία
ταυρκικῶν «δακτύλων», ἀνάμεσα στά ἑλληνικά νησιά, σάν
συμὸιὸαστική φόρμαυλα. γιά τὴν τακτοποίηαη τοῦ θέματας τῆς
ὑφαλοκρηπίδας...
4

· ᾖ)
Τή «φόρμσυλα» αὐτὴ —- παρά τίς ἐπίσημες ἐλληνικές διαψεύ_ σεις - εἶναι 6έ6αια ὅτι προωθεῖ ἡ συμμαχικὴ πλευρά. Καί 016
στοιχεῖα αὐτό, στήριξε τήν προσδοκία της ὅτι, μέχρι τὴν προσεχὴ σύναδο τοῦ NATO (16 M010), θά μποροῡσε νά σημειωθεῐ
κάποια πρόοδος... “Ὀμως, 016 μεταξύ, μεαολάὸησαν τά γεγανότα τοῦ Καραμάν Μαράς στήν Τουρκία, ἡ κήρυξη στρατιωτικοῦ νὸμαυ σέ 13 περιοχές τῆς χώρας καί ἡ ἐγκατάαταση διευθυνιηρίου στρατηγῶν μέσα 01:6 ἴδια τό γραφεῖα τοῦ Μπουλέντ
Ἐτζεδίτ.
Ἡ ἐπιδείνωση ὅμως τῶν ἐσωτερικῶν πραγμάτων στὴ γειτονική Τουρκία, δέν ἀνέτρεψε μόνα τά ἀμερικανικά σχέδιά γιά
ἐνδῆςόμενη ἀντικατάσταση τοῦ «ρόλου» τῆς Περσίας, στήν
περιοχή, ἀπό τήν Ταυρκία. Ἀνέτρεψε καί τό ἀμερικανικό χρονοδιάγραμμα γιά «6ελτίωοη»- μέαω ἁλυσσιδωτῶν πιέσεων καί
ἐκὸιάσεων» - τῶν ἑλληνατουρκικων σχέσεων. Σήμερα, εἶναι
πιά κοινό μυστικό ὅτι, ὕστερα ἀπό τίς τελευταῑες ἐξελίξεις στὴν
Τουρκία καί τὴν ὀπροσχημάτιστη ἐπανεμφάνιση τῶν «πασάδων» στό τουρκικό πολιτικά πρασκὴνιο, ἡ προαπτική γιά
δπαιαδήπατε πρὸαδο στά πραδλὴματα τῶν ἑλληνοταυρκικῶν
διαφορῶν, έγινε ἀκόμα πιό ἰσχνὴ. Χωρίς αὐτό νά ἀποκλείει
καί ένδεχόμενη κλιμάκωση τῆς σημερινῆς έντασης, μέ ἀπρό6λειττες συνέπειες ατὴν εἰρήνη τῆς περιοχῆς. Στήν κλιμάκωαη
ἀναφέρθηκε, ἄλλωστε, 6 ἴδιος 6 κ. Καραμανλής, μέ τό πρωταχρονιάτικα μήνυμά τους «Δέν ἀπσκλείεται- εἶπε- ἐφ’ ὅσον
παραμένουν ἐκκρεμή ὁριαμένα κρίσιμα προόλὴματα στόν ἐξωτερικό τομέα, νά ὑπάρξει ὑποτροπὴ τῶν κινδύνων».
1

«Κινητικότητα» 016 Κυπριακό
Σέ ἀντίθεαη μέ τά θέματα τοῦ NATO καί τοῦ Αἰγαίου, τό
Κυπριακό ἐνδέχεται νά παρουσιάσει μέσα στό 1979, κάπαια
«κινητικὰ-ητα». ”Ηδη, ἡ ἐπανέναρξη τῶν διακαινωτικῶν συνομιλιῶν θεωρεῖται δεδομένη. Τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ, μάλιστα,
κατά τὴ χαρακτηριστική διατύπωση ἐκπροσώπου τῆς ἐδῶ ἀμερικανικῆς πρεσὸείας, «ἔχει ἐναθαρρυνθεῖ ἀπό τό ὅτι οἱ ἀμερικανικές προτάσεις δέν ἁπαρρίφθηκαν, μέχρι στιγμῆς, ἀπό κανένα ἀπό τά ἐνδιαφερόμενα μέρη». Καί, φυσικά, μεταξύ τῶν
ἐνδιαφερομένων μερῶν, δέν εἶναι μόνον ἡ κυπριακή κυὸέρνηοη
καί ή τουρκακυπριακὴ πλευρά, ἀλλά καί ἡ Ἀθήνα, καί ἡ "Ayκυρα, καί τό NATO, καί ἡ EOK. Ἄλλωστε, αἱ Ἀμερικανοί
φρόντιααν ὥστε τό σχέδιό τους «γιά τὴ ὅαθμιαία ἐπίλυση τοῦ
Κυπριακαῦ» νά μήν ἀποκληθεῐ ἀμερικανικό, ἀλλά ἀμερικανα ὅρετανο - καναδικό, μέ πρῶτα στόχο τήν ἐπανέναρξη τοῦ διακοινατικαῦ διαλόγου καί τὴ ρύθμιαη τοῦ πραὸλὴματας τῆς
Ἀμμσχώστου.
Φυσικά αἱ διακαινατικές ἀρχίζαυν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ γενικοῦ γραμματέα τοῦ ΟΗΕ, μέ ὅάση κάποιο σχέδια πού ἀποκλήθηκε «σχέδιο Βάλντχαιμ» Ὀμως εἶναι καινός τόπος ὅτι 16
σχέδιο λίγα διαφέρει ἀπό τό ἀμερικανικό ἡ, ἔστω, 16 ἀμερικαναὂρετανο-καναδικό. Καί, ὅέὸαια, ἀπόκειται ν ἀποδειχθεῖ
στὴν πράξη- στήν πορεία τοῦ διακοινατικαῦ διαλόγαυ- ἄν ἡ

τουρκικὴ πλευρά εἶναι ἀποφασισμένη νά ἀναζητήσει καινή
ἒλτιὲχσῖταᾶςστά πλαίσια τῆς γνωστῆς συμφωνίας Μακαρίου -

ΚΥΠΡΙΑΚΟ;
Τέλη τοῦ ’79 ἤ ἀρχὴ τοῦ ’80...
Δέν χωρεῖ ἀμφιδαλία πώς ἡ λύση ἤ ἡ ὅδευση πρός λύση θός
ἀπό τά μεγάλα θέματα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, θά σημάνει
τὴν ἀπαρχὴ καί.ὁρισμένων ἐσωτερικῶν ἐξελίξεων, ὅπως θά
ἧταν λ.χ. ἡ μετακίνηση τοῦ κ. πρωθυπαυργαῦ, στὴν προεδρία
τῆς Δημακρατίας καί ἡ πρακὴρυξη πρόωρων ἐκλογῶν. (Φυσικά
καί ἡ πανηγυρικὴ ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας γιά τὴν ἐνταξη
στήν EOK, τόν ἐρχόμενα Μάιο, θά μπαραῦσε νά θεωρηθεῖ ἀπό
τό σημερινό πρωθυπαυργό σά «σημεῖα στροφῆς» γιά τίς παραπέρα ἐσωτερικές ἐξελίξεις).
Ὡστόσα, ἡ ἴδια ἡ κυ6έρνηση φρόντισε - μέσω τοῦ κ. Τσαλδάρη - νά δηλώσει ὅτι δέν θά πρέπει ν’ ἀναμένονται, μέσα στό
1979, ὁποιεσδήπατε «θεαματικές» (ἐσωτερικές) ἐξελίξεις. Ὁ
ἴδιος, μάλιστα, ὁ κ. Καραμανλῆς, μιλώντας σέ στενό κύκλα φίλων ταυ, εἶπε ὅτι «ὅπως ἐθνικοί λόγοι, ἐπέὸαλαν τήν προκήρυξη πρόωρων ἐκλαγῶν, 16 Ναέμδριο τοῦ 1977, ἄλλο τόσα
ἐθνικοί λόγοι ἐπιτάσσαυν τὴν ἐξάντληση τῆς θητείας τῆς σημερινῆς κυ6έρνήσεως».
Παρά τίς δηλώσεις αὐτές, κανείς δέν φαίνεται νά πιστεύει
ὅτι ἡ κυ6έρνηση θά ἐξαντλὴσει τήν τετραετία. Κατά τήν «Καθημερινὴ», μέσα στό 1979, ὁ κ. πρωθυπαυργός θά ἀπαφασίσει
αν;
α) θά παραμείνει στή «μαχόμενη» πολιτικὴ
6) θά μετακινηθεῖ στό ἀξίωμα τοῦ προέδρου τῆς Δημοκραγ) ”621366119051 ἀπό τὴν πολιτικὴ σκηνὴ.
Ἀλλά εἶναι γνωστόότι ἡ θητεία τοῦ σημερινοῦ προέδρου τῆς
Δημακρατίας λήγει στίς 30 Ἰουνίου 1980. Συνεπῶς, ἄν ὑποτεθεῖ ὅτι ὁ κ. Καραμανλῆς θά ἐξαντλήσει τό 1979 ταξιδεύαντας ἀπό τὴ Σαουδικὴ Ἀραόία μέχρι τὴ Σαόιετικὴ Ἕνωση καί τὴ
Κίνα... - καί τακτοποιώντας έκκρεμή ἐσωτερικά θέματα τῆς
«Νέας Δημακρατίας», τό πιθανότερα εἶναι ὅτι, μερικαύς μῆνες
πρίν ἀπό τήν ἐκπνοή τῆς θητείας ταῦ σημεριναῦ προέδρου τῆς
Δημακρατίας (Ἰούνιος τού 1980), θά πρέπει νά ἀναμένονται
σημαντικές ἀναδιαρθρώσεις στὴν πολιτικὴ ζωή τῆς χώρας,
ταυλάχισταν ἀπό πλευρᾶς ἐξελίξεων μέσα στό κυὸερνητικό
κόμμα. “Ο κ. Καραμανλῆς ἀρέσκεται στό γνωστό παιχνίδι «ζεστό - κρύα - ζεστό», μέ τήν ἔννοια 611 ποτέ δέν λέει στούς
συνεργάτες του, ἀκόμα καί τούς πιό οτεναύς, ἄν θά μετακινηθεῖ ἤ ὅχι στὴν προεδρία τῆς Δημακρατίας. Τό μόνα ὅέὸαιο εἶναι ἡ δὴλωσὴ του ὅτι «δέν μαύ ,χρειάζονται νέες δουλευτικές
ἐκλογές. γιά νά ἐκλεγῶ - ἀπό τή σημερινὴ Βουλή... - πρόεδρος
τῆς Δημοκρατίας». Αύτό ὅμως θά πεῖ ὅτι θά ἐπιδιώξει ἐκλογή
6.116 τὴ σύνθεση τῆς σημερινῆς Βσυλής - ἐκλογή πού θεωρεῖ
ἐξασφαλισμένη. Θά πεῖ ὅτι ἡ ἀνάδειξὴ του στό ἀξίωμα τοῦ
προέδρου τῆς Δημακρατίας, θά προηγηθεῖ τῆς διενέργειας
δουλευτικῶν ἐκλαγῶν. Θά πεῖ, τέλος, ὅτι πρίν ἀπό τίς ἐκλογές,
θά ἔχει λυθεῖ 16 πρόὸλημα τῆς διαδοχῆς του στὴν πρωθυπαυργία καί ἀρχηγία τοῦ κόμματος.
‘H φιλαλαγία γύρω ἀπό τό θέμα αὐτό, εἶναι σχετικά πλούσια.
Καί ἀπό αὐτὴ δέν ἀπαυσιάζουν οὐτε οἱ φιλοκυὸερνητικές στῆλες πού προσπαθαῡν - σάν τίς χαρτορίχτρες... - νά είκοτολογήσουν κατά πόσα διάδοχος τοῦ κ. Καραμανλῆ θά εἶναι ὁ κ.
Παπακωνσταντίνου ἤ ὁ κ. Κανελλόπουλας ἤ ὁ κ. Ράλλης ἥ ὁ
ἀπό καταόαλῆς ἐθνικαφρσσύνης, «ὑπερέλλην» καί «ὑπερεθνικόφρων» κ. Ἀὂέρωφί
,
’Ὀπως καί ἄν ἔχει 16 πράγμα, τέλη τοῦ 1979 ἤ ἀρχές τοῦ
1980, θά πρέπει ν’ ἁναμέναυμε μιά σημαντικὴ ἀλλαγὴ τσῦ παλιτικοὺ κυ6έρνητικαύ τοπίου τῆς χώρας. Ἀλλαγή πού σημαίνει
γἰά ὅλα τά πολιτικά δημοκρατικά κόμματα ἑτοιμότητα, περίσκεψη, ὑψηλό αἴσθημά εὐθύνηςί
ΑΝΤΗΝΩΡ

"Ev00 0'K600 v0000 ἀλλὰ
προς τα n00;
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ τοῦ Κύπριου ὑπαυργοῦ Ὲξωτερικῶν κ.
Ν. Ρολάνδη στή Νέα ‘Y60Kr], τίς τελευταῖες μέρες τοῦ
1978, φαίνεται πώς στάθηκε ὴ άφετηρία γιά μιά «v50
τροπή» τῶν ἐξελίξεων γύρω άπό τό κυπρισκό K0'1 γιά τὴν
ἀλλαγὴ τοῦ σκηνικοῦ Ποῦ μέχρι τότε προσδιοριζόταν
κυρίαρχο άπό τίς «νέες ίδέες» τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ
γιά τήν ἐπίλυση τοῦ ζητήματος. A016 δέν ἐπιθεθαιώνε-

-ται μόνα άπό τὴν ἐπίσημη άναγγελία τοῦ ἐνδεχομένου
μιάς ἐπίσκεψης τοῦ γενικοῡ γραμματέα τοῦ OHE K.
Βάλντχαῖμ στό τρίγωνα Λευκωσία - Ἀθήνα - Ἄγκυρα,
ἀλλά καί άπό τήν ἐμφάνιαη ξανά στό πρασκὴνιο τοῦ K.
Κλίφορντ, άμερικανοῦ Προεδρικοῦ κομισάριου Ποῦ στό
Παρελθόν εἶχε Παίξει σημαντικό ρόλο στῆν ὑπογραφὴ
τῆς συμφωνίας Μακάριου - Ντενκτάς.
ElNAI άκόμα άγνωστο κατά Πόσα ὴ ἀλλαγὴ τοῦ σκηνικοῦ συνεπάγεται καί κάΠοια οὑσιαστική διαφαροποίηση
τῶν δρων κάτω άπό 1000 ὁποίους διεξάγονται σί διαθουλεὺσεις γιά τήν ἐπανέναρξη τῶν διακοινωτικῶν συνομιλιῶν τήν ὁποία καλές πηγές στή Λευκωσία τοποθεταῦν «περί τόν Μάρτισ». Ἐκεῖνο Πάντως Πού Πολλοί
θεωροῦν 656010 εἶναι πῶς ὁ K. Ραλάνδης στίς συνομιλίες ιῐοὺ εἶχε στή Νέα Ὑόρκη (Βάλντχαϊμ, Κρίσταφερ,
Νίμιτσ) Προσπάθησε νά «ὑπαθάλει» ένα v50 00116160στικό Πλαίσιο διαπραγματεὺσεων μέ στόχο τὴν ὑποκατὰσταση τῶν άμερικανικῶν προτάσεων καί κυρίως ἐκείνων τῶν σημείων τους ποῦ ἠ κυπριακὴ κυ6έρνηση θεωρεῖ άρνητικά.
ΕΤΣί καί σύμφωνα μέ όσες Πληροφορίες ὑπάρχουν
αὺτή τή στιγμή, ὴ πρωτοθουλίσ τσῦ γενικοῡ γραμματέα
τοῦ ΟΗΕ στηρίζεται σέ τρεῖς 6001K0 άξανες - 011065κτους κατ’ άρχήν άπό τήν κυπριακὴ κυ6έρνηση στή γενικὴ τσυς διατὺπωση. Ol άξονες αὑτοί εἶναι;

ο Οί συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου
ο Τ-ά τέσσερα σημεῖα τῆς συμφωνίας Μακάριου - Ντενκτας
ο Τά θετικά (κατά τήν άπαψη τῆς κυπριακῆς κυ6έρνησης) σημεῖα τῶν άμερικανικῶν προτάσεων.

Οί ΑΡΜΟΔΙΟΙ τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ φαίνεται πώς
εἶναι διατεθειμένοι νά «συμθάλουν» στήν προῶθηση
αὑτῶν τῶν ἐξελίξεων. Πέρα άπό τὴν «ἐθελοντική Προσφορά» τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ κ. Κλίφσρντ ἐπίσημες άμερικανικές Πηγές στήν Ἀθήνα δέν κρὺθουν τήν αίσιοδοξία
τους καί προστιαθοῦν v0 πείσουν τούς ’Έλληνες συνσμιλητές τους Πῶς τό νέο πλαίσια άποτελεῖ μιά καλή
εὐκαιρία καί δέν μπορεῖ 6έ6αια νά Προεξοφλήσει κανέ-

νας 611 60 Παρουσιαστεῑ καί στό μέλλον άνάλαγη...
ΥΠΑΡΧΙΞΙ ὅμως καί ὴ άλλη πλευρά. 'H ἐμφάνιση τῶν
Τοὺρκων στρατηγῶν στό Προσκήνισ μέ τήν παράλληλη
διατήρηση τοῦ Ἑτζεθίτ εἶναι 656010 πῶς θά ἔχει τίς ἐπιπτώσεις της καί στό κυπριακό. "Av 01 φόθοι γιά σκλήρυνση τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς 0’ 611 άφορά τά ζητήματα ἐξωτερικῶν σχέσεων εἶναι θάσιμσι, τότε 1‘] τουρκική στάση στό κυπριακό δέν θά πρέπει νά ἐμπεριέχει
Πολλά περιθώρια συζήτηαης. Καί ’ίσως 0' αὑτὴ τήν ἐκτίμηση νά έπενδὺει Πολλά 0 K. K011010v00. T6 ἐρώτημα
εἶναι ποῦ στηρίζουν τήν αίσιαδοξία τους οί άμερικανοί
ἐπίσημοι...
ΔΗΜΟΝΙΚΟΣ

r1A Φερτε MAz TgPA
ΤιΣ Δυο κρΡεῑ τόμοτὸ
που εελὸυ NA Μηὸιοε
511-110 E01:

Η ΪΟΥΡΚΙΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ
Τό γεγονός ὅτι oi στρατηγοί πού «ἔλεγχον» πάντα - ἀπό τά
παρασκήνια - τήν ἐξουσία στην Τουρκία ἐμφανίζονται τώρά
στό προσκὴνιο - όχι θέθαιοι γιά πρώτη ,φορά ἀφοῦ ἡ πολιτικὴ παρέμθοιση τους σέ «κρίσιμες» στιγμές ἦταν ὁ κανόνας
στην πρόσφατη τουρκική ἱστορίαι - ἀναλαμθάνοντάς τήν
ἀμεση ρύθμιση τών έξῶίξεων, δέν εἶναι θέθαισι ἄσχετα μέ
τίς ἐξελίξεις στήν περιοχὴ. Ἀντίθετα μάλιστα. Ἴσως αὐτός

νά ἦτον ὸ λόγος μιᾶς τέτοιας τροπῆς τῆς έοωτερικής πολιτικῆς διαμόρφωσης στην Τουρκία.
T6 θεωρούμενα πιά σάν ἀναπόφευκτο γκρέμισμα τοῦ Σάχη
στὴν Περαία γεννᾱ τήν ἀμεση ἀνάγκη γιά την παγκόσμισι,
ἀλλά καί την τοπική στρατηγική τῶν ΗΠΑ, 1170 ὺποκατάστασης καί ὰποκατάστσισης ένός ἄλλου, τό 7610 πρόθυμου,
χωροφύλοικσι στην περιοχὴ. Καί δέν θά πρέπει νά ἔχει κανένας πολλές ἀμφιθολίες γιά τό πόσα πιστοί καί πρόθυμοι
μπσρεῖ νά εἶναι οί Τοῦρκοι στρατηγοί,ἀφοῡ πολλοί ἀπό 00τούς ἔχουν καί στό παρελθόν δοκιμαατει· ἀλλά καί μισ θ o 6 o τ ο 0 ν τ 01 ν ό μ ιμ 0 0716 τόν ἀμερικανικό στρατό.
Ἕτσι η ἀνησυχίσ κυ6έρνητικών παραγόντων στην Ἀθήνα
γιά τὴν πορεία πού πιθανόν νά ἀκολουθήσουν oi ὓληνοτουρκικές σχέσεις δέν ἀποτώεῑ τίποτε ἀλλο παρά την ἐπιθε6αίωση τῶν πληροφοριών τοῦ ξένου τύπου γιόι Tr’] διαφαιτων, δέν μπόρεσε νά λειτουργὴσει συσπειρωτικά γιά τίς τάνόμενη σκλ ἠ ρ υ ν or] τῆς τουρκικής ἐξωτερικῆς πολιτικῆς
ξεις τοῦ κόμματος τῆς Ν.Δ.
καί είδικά 0’ ὅτι ἀφορᾱ τίς (τέκκρεμότητεςιι τῆς ὑφαλοκρηπίἘδῶ καί ἀρκετόν καιρό 6 κομματικός μηχανισμός της, μέ
δας, τοῦ ἐνσέριου χώρου τοῦ Αἰγαίου καί τοῦ Κυπριακοῦ.
μιά παράδοση στρατιωτικῆς ίεροιρχίοις καί πειθαρχίας,
"Av στό έσωτερικό τῆς Τουρκίοις ἐκεῖνοι πού Θά αἰσθάνθοῡν
ἀναγκάζεται σέ μιά σκληρὴ μαθητείοι ὑπό τὴν ὑψηλὴ ἐπιπρώτοι τὴν «ἀλλαγὴ» εἶναι oi Κοῡρδοι καί ὴ Ἀριστερά, τό
010010 100 ἀρχηγοῦ της. Μαθητείσι στό νά μπορέσει νά λειπλέγμα τών ἐλληνοτουρκικών σχέσεων θά γνωρίσει σίγουρσι
Τουργὴσει έκσυγχρονισμένα, σέ δημοκρατικὴ καί πλουροιλιμιά νέα ὀξυνση. Νά Θυμίσει τάχα κανένας ὅτι oi ἴδιοι αὐτοί " 011Kr’] 6001], 1100 θά έξσισφοιλίζει τήν συνέχεια στό ἀστικό
στρατηγοί διεκδίκησαν στό παρελθόν - μέ δηλώσεις τους καθεστώς. Ὑπάρχουν αὐτοί πού παλεμᾱνε αὑτὴ τὴν ἀντίτό μισό Αίγσῐο ἢ νά Θυμίσει τό προηγούμενα τῆς Κύπρου,ληψη, καί πού δέν ἀφὴναυν ἀνεκμετάλλευτη τὴν εὐκαιρία
Στίς 9 τρέχοντος OTr'] Γενεύη, ὅπου Θά έπαναληφθοῦν oi ἑλ- ’ γιά νά έκφράσουν τίς ἀντιδημοκρατικές τους ἀπόψεις καί
ληνοτουρκικές συνομιλίες γιά τόν ὲναέριο χώρα, oi Ἕλληνες
συμπεριφορές.
διαπραγματευτές Θά ἔχουν σίγουροι τὴν πρώτη ἐ ν Ἀνάμεσοι 0‘ 001000 εἶναι ,καί 6 K. Ἀθέρωφ. Στήν ἡμερήδ ει ξ η . . .
σια διαταγή του στίς ένοπλες δυνάμεις, ὁ ὑπ. Ἐθνικῆς

Ο ΠΑΡΙΞΚΤΡΕΠΟΜΙΞΝΟΣ Κ. ΑΒΙΞΡΩΦ
Τό πρωτοχρανιάτικο «δῶρα» πού έκαινε ὴ EOK στήν κυ6έρνηση καί 0' 60000 έκπροσωπεῖ ἀπό ἀποψη συμφερόν-

Στό περιθώριο τῆς ένταξης
Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ θριαμθολογία γιά τήν
ἐνταξη τῆς χώρας στίς εύρωπαῑκές Ko1v61n150. θά ἀποτελέσει πιθανῶς καί τό 1650λογικό ἀλλοθι τῶν δυνάμεων τῆς Δεξιᾱς
γιά τά προσεχῆ χρόνια. Μιά ἀπροϋπόθετα
θετική στάση τοῦ συνασπισμοῦ Δεξιάς Κεντροδεξιάς ἀπέναντι στά θέματα πού
προκύπτουν 011' αὑτή τήν ένταξη, ἀποτελεῖ
τό στίγμα τῆς λογικῆς τῶν ίθυνόντων.
Σ’ ΑΥΤΟ τό πλαίσια, μπαίνουν σέ δεύτερη μοίρα κάποια φαινόμενα 1100 δέν
μποροῡν νά ὑπσθαθμιστοὺν στήν πολιτική
σημασία τους. σέ σχέση μέ τήν κυρίαρχη
εὺρωπαϊκή ἀντίληψη γιά τούς δημοκρατικούς θεσμοὺς.
ΛΙΓΕΣ μέρες πρίν τήν ἐπικύρωση τῶν
διαδικασιῶν τοῦ ίδιόμορφου συμθιθασμοῦ
(θλ. ἑνταξη) παρουσιάστηκε μιά ὁργάνωμένη ἐπίδειξη δύναμης μέ ἐκρήξεις θαμθῶν ατήν Ἀθήνα καί μέ ἐπανειλημένες
ἐπιθέσεις σέ γραφεῖα Προοδευτικῶν κομ6

Ἀμύνης, γιά πρώτη φορά μέ τόσα σοφὴ τρόπο, δίνει τό
σῆμσι ατὴν ἠγεσίσι τοῦ Στραταῦ, νά «θουλεύετοιι πολιτικά».
KI’ 0016 προκύπτει έμμεσσι ἀπ’ τό περιεχόμενα τῆς διαταγῆς; «Μὴν λογαριάζετε τούς στρατοὺς
πού ἀρέσκονται
νά διακηρύσσαυν ότι εἶναι ἐπαναστατικαί» είπε ὸ K. ὑπουρ-

ὴ «λεπτομέρεια» τῶν Θομθιστῶν καί

μάτων στή Θεσσαλονίκη. Γιά ἀρκετές ὴμέρες 6 ἡμερήσιος τύπος ἀκολουθὼντας τό
«05000» ἀσχολήθηκε μέ τήν ὑπόθεση ἀναδείχνοντας σάν καίρια θέμα του ε’ίτε τήν
πορεία τῶν «ἀνακρίσεων» καί τά σχετικά
περί «διαρθρωτικῶν ἀλλαγῶν» στούς μηχανισμούς πού ἐξαρτῶνται ἀπό 16 Ύπουργεῖο Δημοσίας Τάξεως, ἥ μιά φιλολογία
περί κυ6έρνητικῶν ἀνασχηματισμῶν.
ΚΑΙ OI ΔΥΟ αύτές κατευθύνσεις, ἐπαναλαμθάνονται κάθε φορά πού ἀνακύπτει τό
πρόθλημα τῆς δραστηριοποίησης τῶν νεοφασιστικῶν καί χουντικῶν μηχανισμῶν. Καί
ὅσον ἀφορά τήν Κυθέρνηση εἶναι λογικό
ἀπό μιά ἀποψη τό νά ἀντιμετωπίζονται τά
θέματα αὑτά ἠ μέ ἐπιγραμματικές ρήσεις ἡ
μέ σιωπή ἢ κάποιες διαψεύσεις. Παρά τίς
διαστάσεις ἀπόψεων στό κυ6έρνητικό
στρατόπεδα, ὴ -στάση τῆς Κυθέρνησης
μπσρεῖ νά χαρακτηριστεῖ 00v συσπειρωτική. Ὅσον ἀφαρά ὅμως τήν δημοκρατική

κοινή γνώμη, σί ἀπαιτήσεις διέπονται ἀπό
μία ριζικά διαφορετική λογική καί δέοντολογίαι
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ γιά τή δημοκρατική ἐγρήγορση τῶν πολιτῶν ἀπαιτεῖ μιά σταθμισμένη, προγραμματισμένη καί συνεπή στήν
προθληματική της, ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος τῶν μηχανισμῶν ἀποσταθεροποίησης. T6 ρεπορτάζ καί ὴ είδησεογραφία π.χ,
ἀποτελοῦν στοιχεῖα πού σίγουρα έχουν
ένα λειτουργικό ρόλο. "Av μείνουνε ὅμως
στά καθαυτά 6010 1000 καί δέν έπεκταθοῦν
σέ μιά ἀλλου ε’ίδους έρευνα (ή ἀν δέν δημοσιευτοῦν οί ὑπάρχουσες) τότε ὴ πολιτική σημασία τοῦ συγκεκριμένου γεγονότος ἀφ’ ἑνός καί ή ἀντιμετωπισή του ἀφ’
ἐτέρου, παίρνει μιά μορφή ἀποσπάσματική,
,ἀσπόνδυλη καί ὑπσθαθμίζεται σέ ένασχόληση μέ μιά ἀνεκδοτολογία περί προσώπων, γνωστῶν όμάδων κλπ, Ἀπό τήν άλλη,
δέν νομίζουμε 61116 θέμα τῆς όργάνωσης
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γός, ἐννοώντσις σαφῶς τό ΚΚΕ(ί). ‘O δρόμος εἶναι ἀνοιχτός,

παρεπιδημοῦν σήμερσιτό, κατά τά ἀλλα, κραταιόστό φρό-

ἀλλη μιά ἀκόμοι φορά, γιά νά κρίνει μιά έπίδοξη «χαύντσ»

νημα στράτευμα;

ποιούς δέν «θά ὑπαλαγίζει».

Ἀντίθετσι, ὁ κ. Καραμανλῆς δέν φαίνεται νά θεωρεῖ τό
Στρατό σάν κύρια παράγοντα στίς πολιτικές ίσορραπίες
τοῦ κρατοῦντος καθεστῶτος (ὅπως κάνει ὁ στρατακροιτικά
θαυλευόμενας κ. Ἀθέρωφ). ‘0 K. Καραμανλῆς τοποθέτησε
τήν πολιτικὴ ἀποτελεσμάτικότητοι τοῦ στρατοῦ στόν
ἀ-πολιτικό του ρόλο.
ίΞῘναι δυό διαφορετικές ἀντιλήψεις γιόι τή φύση κσιί τόν
πρασοινοιτολισμό πού πρέπει νά δοθεῖ στό σύνολα τῶν θεσμῶν τῆς χώρας, έστω KI’ ἀν ὁ κ. Καραμανλῆς μιλώντοις
γιόι «κίνδυνο ὑποτροπὴς» δέν έκοινε καθόλου λόγο γιόι τό
πρόθλημα τῶν «σταγονιδίων» τοῦ Στραταῦ.
Kai ἀφαῦ ὁ κ. Καραμανλῆς μίλησε γιά «ἀποσύνθεση»,
(ιπαριελκτροπψ) καί «διχοισμό» τοῦ Στρατοῦ λόγω τῆς έμπλοκης του στὴν πολιτική, θά θέλοιμε νά ἀπευθύναυμε KI’
έναι ἐρώτημα στόν διοικητή τῆς Σχολῆς Εὑελπίδων, κ. Δικαιάκα; Πῶς· γίνεται τά δικτοιτορικά καθεστῶτα νά μὴν
ἀμαύρωσσιν τούς χαυντικά παιδαγωγούμενους Ἕλληνες
ἀξιωματικοὺς, ὅπως ἀποφάνθηκε ὁ κ. Δικοιιάκος, στῆν τε-

λετή γιά τά 150 χρόνιοι τῆς Σχολῆς, Ποῦ ὀφείλεται ὴ «ἀποσύνθεση» τοῦ Στρατοῠ κ. Δικοιιάκα,· Kai πόσοι ἐπίδοξοι
«παρεκτροποῦντες» θγῆκσιν τὴν 7ετίοι ἀπ’ τὴ Σχαλὴ, καί

EOK KAI ΤΗΛΙΞΟΡΑΣΗ
Πρίν ἀπό ἀρκετούς μῆνες δημοσιεύτηκε στόν τύπο ὴ πληροφορίοι πώς στίς διαπραγματεύσεις τῆς χώρας μοις μέ τῆν
EOK δυό «ἑταῖροι» εἶχαν έξοιρτῆσει τῆν καταφατικῆ τους
στάση ἀπό έναν «περίεργα» ὄρο - ὑπῆρχον θέθσισ καί ἀλλοι. Τόσο ῆ Γαλλία, ὅσα καί ῆ Γερμανία ένδιαφέρονταν νά
πουλῆσουν στά ἑλληνικά κανάλια τό δικό τὀύς σύστημα ἐγ,χρωμης τηλεόροισης. Στό τχ. 114 (16 Δεκ. ’78) τό ANTI έγρσιφε ότι «ὴ έλληνική κυθέρνηση ἓχαντοις τὴν ἀνάγκη καί τῶν δυό αὐτῶν χωρῶν
γιά τά θέματα τῆς EOK καί τοῦ NATO θρίσκετοιι σέ ἀδιέξοδο. Γιά νά θρεθεῖ τελικά ή λύσῃς ‘H δημιουργία ἰδιωτικῶν
καναλιών. Τότε oi ἐπίσημοι σταθμοί παίρνουν SECAM (τό
γαλλικό σύστημα), αῖ ἰδιωτικοί ΡΑΙ. (τό γερμανικό) καί τό

πρόθλημοι έχει λυθεῖ».

’

Ούτε μιά Θδομάδα δέν πέρασε καί ἀνακοινώθηκε - μιά μόνα
μέρα πρίν τῆν «ἱστορικὴ» συμφωνία τών Βρυξῶλών (27 Δεκ.)
- ὅτι τά κυ6έρνητικά κανάλιοι Θά πάρουν τό γαλλικό χρώμα
SECAM; Ἀπομένει λοιπόν τό δεύτερα σκέλος. KI’ αὐτό Θά
γίνει μιά καί ὁ κ. Γκαίσνερ προσπάΘησε τόσο πολύ νά. μᾶς
κάνει Εύρωπσιίους...

ὴ λεπτομέρεια Μπάλκος...
- δράσης - λειτουργίας τῶν μηχανισμῶν
αὑτῶν έξοικονομεῖται ἡ ἐξαντλεῖται στήν
ἀναζήτηση εὐθυνῶν ἥ στήν ἀπαίτηση φήμη ἀντικατάστασης τοῦ τάδε h τοῦ
δείνα Ὺπουργοῦ. (Μπάλκος, στήν προκειμένη περίπτωση).
Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ τοὺ κ. Μπάλκου (πού
διαψεύστηκε ἐξ ἀλλου) έχει ὁπωσδήποτε
ένα νόημα στά πλαίσια τῆς δημοκρατικῆς
ἀνασυγκρότησης τοῦ Ὑπουργείου Δημ.
Τάξης. Μόνη της ὅμως, ἠ μάλλον παρουσιαζόμενη σάν κυρίαρχο ζήτημα, δέν λύνει
τό πρὸθλημα τῆς δομῆς καί τῆς ίδεολογίας
πού ὑλοποιεῖ μέ συγκεκριμένο τρόπο τόν
αὑταρχικό χαρακτῆρα πού χαρακτηρίζει τά
δυναμικά στηρίγματα τοῦ κρατικσῦ μηχανισμοῦ. Πιστεύουμε ότι εἶναι α’ αύτούς
τούς χώρους πού πρέπει νά γίνει μιά ἀποτελεσματική ἀνάλυση καί νά προταθεῖ μιά
στρατηγική παρέμθασης τῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων καί τῆς Καινῆς Γνώμης.

ΤΟΣΟ ὁ «στόχοςι» τῶν δυνάμεων αὑτῶν,
ὅσα καί ἡ «Πληροφορία» τοῦ τύπου δέν
μπσρεῖ ν’ ἀντιμετωπίζονται αὑθαίρετα ἡ μέ
ἐπικαιρικό τρόπο ἐξω ἀπό ένα ίεραρχημένο
πλαίσια πού θά έξασφαλίζει μιά τακτική
συνέχεια. Διαφορετικά θά ἐνταχθεῖ ὴ κρίση
καί ή ἀπορία τῶν στρωμάτων τῶν Πολιτῶν
γύρω ἀπό τήν εύθύνη καί τήν ἀποτελέσματικότητα τόσο τῆς πολιτικῆς πρακτικῆς,
boo καί τῆς πολιτικῆς πληροφορίας. Θά
συνεχιστεῖ ή μηχανιστική ὑποταγή στά γεγονότα μέ ἀποτέλεσμα ή ένταξη στὴν EOK
π.χ, νά ὑποθιθάζει, στή θεώρηση τῶν δημακρατικῶν δυνάμεων, τό Πρόθλημα τῆς
ἀποσταθεροποίησης καί νά τό ξε”χωρίζει
ἀπό τόν ἀγῶνα γιά τήν ἀναγκαία ἀναπαραγωγή τῶν δημοκρατικῶν θεσμῶν.

ΟΣΟ γιά τήν κυ6έρνητική Παράτσξη, οί
«έρευνες» γιά τούς μηχανισμούς αύτούς
Ποῦ παρουσιάζονταισάν έρευνεςγύρω ἀπό

τά γνωστά πάντα πρόσωπα πού ὁδοιποροῦν μονότονα ἀπό τό σπίτι τους στή Γεν.
Ἀσφάλεια καί ol ἀναγκαῖες ἀναδιαρθρώσεις τῆς Ἀστυνομίας καί τῶν Σωμ. Ἀσφαλείας, έχουν μπλοκαριστεῖ. φέρνοντας σέ
ἀδιέξοδο τίς φημολσγούμενες ἐπιθυμίες
τοῦ κ. Καραμανλῆ καί τίς ἀνησυχίες τῶν
δημοκρατικῶν δελφίνων καί στελεχῶν τῆς
O K. ΜΠΑΛΚΟΣ, προχωράει «σιγά - σιγά»
καί μέ τή λογική δτι «δέν ὑπάρχουν... θαμ6ιστές... τῆς ἀκροδεξιάς, ἀλλά τῶν ζηλωτῶν τοῦ Χίτλερ καί τοῦ Μουσολίνι...». 'O K.

Μπάλκος δέν καινοτομεῖ πουθενά. Ἀπλῶς,
μέ τό διαχωρισμό αὑτό (συνακόλουθος τοῦ
ίδιότυπου ἀντικομμουνισμοῦ του) θίγει
τούς ’Έλληνες ἀκροδεξιούς πού καταφάσκουν στίς συναρτήσεις καί συγγένειές
τους μέ τήν έλληνότροιτη ἐκδοχή τοῦ νεοφασισμοῦ.

7

Σὴντομας
’Όταν τό Μάη τοῦ 1977 κάναμε μιά ἔρευνα ἀνάμεσα στούς ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ πήραμε πολλές ἀπαντήσεις μέ ὑποδείξεις καί παρατηρήσεις πού
τίς ἔχουμε πάντα ὑπ’ ὅψη μας γιά τήν ἔκδοση τοῦ
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Πολλές ἀπό τίς παρατηρήσεις αὐτές ἀναφέρονταν
στήν τιμή τοῦ περιοδικοῦ. ΥἜγραψε π.χ, κάπριος φίλος.·

«Ἐκτιμαῦμε τὴ διατήρηση σταθερῆς τιμῆς ἐπί τόσα
χρονία».

’Άλλοι πάλι ἔόρισκαν ὅτι θά μποροῦσε νά ἀκριὸήνει λίγο τό περιοδικό, ἐνῶ κάποιος ἄλλος φίλος
παρατηροῦσε.·

ΙΑΝΟΥΑΡΕΙΟΣ
“Ηπαγράφετε εἰς Ἀθήνας Συνφονίοι Σάχη - ’Ἐθερτ διά τὴν
παροχὴν πετρελέαυ εἰς Περσείαν κατόπιν δηλόσεως τοῦ
Ὺπουργαῠ Βιομηχανίας ὃτη ὴ Ἑλλάς έχει ἀφθονον πετρέλεον κέ δτη ὴ τιμὴ του δέν πρόκιτε νά ἀλόιξη μέχρι τοῦ
Μαρτίου. ‘O Σάχης έπεξηγεῖ εἰς τόν κὴριον Ἕθερτ, ότη λόγον τῶν ἀθλίων οἰκονομικῶν τῆς Περσείας, μέγα μέρος τοῦ
Ἑλληνικοῦ πετρελέου θά διατεθῆ διά τό εἰδικόν κρσιτικόν
λοιχῖον τῆς Τεχεράνης, όπου ὁ πρῶτος ὐπερτυχερός θά
κερδίζη 40 λίτροι πετρελέου, ὁ δέφτερος 20 κιλά μοιζούτ κέ

«Τώρα πού ὅλα ἀκρίόηναν θά παρακαλοῦσα νά γίνει πιό φτηνό τό ANTI γιά νά μποραῦμε νά τό ἀγοράζουμε».
Ἡ τελευταία παρατήρηση ἀπό μιά ἄποψη παρουσιάζει ἓνδιαφέρον· ὁέν μπορέσαμε πάντως νά ἀνταποκριθοῦμε στό αἴτημα.
ἀλλοι ἐπιζόντες τυχεροί μικρότεροι ποσά.
Μπαίνουμε ατόν πέμπτα χρόνο λειτουργίας μσς,
ἀπό τότε πού ε’πανεκὸόθηκε τό ANTI μετά τήν μεταΦΕΒΡΟΥΑΡΙΞΙΟΣ
πολίτευση. Στό διάστημα αὐτό ὁὲν ἔγινε
καμιά
αὔξηση τῆς τιμῆς του. Θά θέλοιμε νά παραθέσουμε
Μεγάλη οἰκονομικὴ σὴσκεψις ὴπό καθηγητὴν Ζαλότάν,
ὁρισμένα στοιχεῐα;
ὅπου ὁ Διοικητὴς τῆς Τραπέζης Ἑλλάδος έπεξηγεῑ εἰς τούς
Τό 1974 τό ANTI κυκλοφοροῦσε μέ 48 σελίδες, ἐνῶ
οἰκονομικοὺς σηντάκτοις τῶν ἐφημερίδων, πῶς ἀφξάναντες
σήμερα μέ 56 καί, συχνά, μέ 64 σελίδες.
’ κατά 100% τά διόδια, κοιτά 50% τά ένοίκιοι, κοιτά 42% τάς
ἐφημερίδας καί κατά 28% Té1_1<péo1T01 καί γοιλσικτοκομικά
Οἱ ἡμερήσιες ἐφημερίδες τό 1974 πουλιώντάν πρός
προϊόντα, σημπιέζαμοιι τόν τιμάριθμον κοιτά 10%. Πρότασις
4 ὁρχ. καί σήμερα, μετά ἀπό ὁιαὸοχικές αὐξήσεις,
τῶν σηντακτῶν νά τριπλασιασθοῦν τά διόδιοι κέ νά τετραπουλιοῦνται 10 ὁρχ., ὁηλαὸή μέ αὔξηση 150%, ἐνῶ ἡ
πλασισισθοῦν
τά ένοίκιοι οἰκιῶν κέ καταστημάτων γιά νά
τιμή πωλήσεως στά περιοδικά μεγάλης κυκλοφορίας
πέση 1(1’ ἀλλο ὁ τιμάριθμος, ἀπορίπτετε δηστηχός ἀπό τόν
αὐξήθηκε κατά 75% ὡς 100% στό ἴὸιο χρονικό 6161Διοικητήν τῆς Τραπέζης Ἑλλάδος μέ τήν δικεαλογίοιν ότι
στημα.
ἀφτό εἶναι ἀρμοδιότης τῆς Κυθερνὴσεος κέ ὅτι καθῆκον τῆς
Τό ANTI ἀντέὸρασε καί, ἔχοντας ὄελτιώσει σημαν- ‘
Τραπέζης είνε ἡ ἐποπτεία.
τικά τήν κυκλοφορία του καί αὐξήσει τίς ὁιαφημιστικές καταχωρήσεις, κράτησε τήν ἴὸια τιμή πωλήσεως.
ΜΑΡΤΙΟΣ
’Ὀμως οἱ αὐξήσεις ἔχουν ἤδη καταστήσει ὁύσκολη τή
Ἀγωγή κληρονόμων Νόμπελ Ικοιτόι Σαιντάτ καί Μπέκιν,
συνέχιση τῆς ἔκδοσης. ’Έτσι ἀποφασίσαμε μιάν αὔδιότη εἰσπράξαντες ἀμφότεροι τά χρήματα τοῦ θροιθείου
ξηση 5 δραχμῶν στό τεῦχος, πού ἀντιστοιχεῐ σέ ἕνα
ποσοστό 25%. Ἣ ἀλλαγή τῆς τιμῆς -- πρός 25 ὁρχ.’- ᾗ δέν έκαμαν Εἰρήνην όπος είχον ἠποχρέασιν ἐκ τοῦ κατασταθά γίνει σέ ἕνα μήνα, ἀπό τό τεῦχος 118 τῆς 3ης τοῦ ’ τικου.
Φλεὸάρη.
Ἐλπίζουμε πώς οἱ φίλοι ἀναγνῶστες θά κατανοήσουν τήν ἀνάγκη γι’ αὐτήν τήν μικρή σχετικά αὔξηση
τῆς τιμῆς καί θά συνεχίζουν νά στηρίζουν τό περιοὸικῤ, ὅπως καί πρίν.
......J

KAI MIA EYKAIPIA:
Μέ τὴν ἀλλαγὴ τῆς τιμῆς πωλήσεως καί τὴν αὐξηση
τῶν ταχυδραμικῶν τελῶν θά ἀλλάξουν καί αἱ συνδραμές τοῦ περιοδικοῦῑ
’Ὀμως γιά ἕναν μήνα ἀπό τώρα. μπαρεῖτε νά γραφτεῖτε συνδραμητές στὴν Ἑλλάδα ἤ στό ἐξωτερικό μέ
τίς ἤδη ὑπάρχουσες τιμές. Εἶναι μιά εὐκαιρία πού θά
μπαρούσατε νά ἀξιαπαιὴσετε. Μαζί ἐνισχύετε τό
ΑΝΤΙ πού μέ τίς συνδραμές ἔχει μιά αὐσιαστική δαὴθεια.
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Μετάθσισις κηρίου Ἀθέρωφ εἰς Φορμόζοιν διά τήν πανηγηρικὴν παράστασιν τοῦ έργου του «ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣ
ΤίΣ ΚΙΝΕΣ» κέ παρασημαφορία ἀφταῡ. “Ομιλών“ πρός τὴν
Ἀκαδημείαν τῆς Τοιῖθάν, ὸ κήριος Ἀθέρωφ προτρέπη τούς
κατοίκους, νά μὴν λογαριάζουν τά ξένα στρατέθματα.
.,

ΜΑΙΟΣ.

Γραφτεῖτε λοιπόν τώρα συνδραμητές.
Στεῖλτε, τὴν ἐντολή σας ὡς τίς 3 τοῦ Φλε-’

ὅάρη·

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

1

Ἂκαρπος σὴσκεψις εἰς Κόιμπ - Ντέῖθιντ μεταξῆ Κάρτερ Μπεγκίν κέ Σαντάτ διά έξέθρεσιν λὴσεας σχετικός μέ τά ἀνθρόπινοι δικεόμοιτσι τῶν κληρονόμων Νόμπελ. ’Ἀρνησις τῶν
θροιθεφθέντων νά ἐπιστρέψουν τά χρήματα ὁδηγεῖ εἰς διακαπὴν διπλομσιτικῶν σχέσεων Αἰγήπταυ κέ Σαυηδείάς. ‘O
Ἰσραηλινός προθυπουργός, δηλόνει εἰς τόν ξένον τὴπον ότι
ἐπιμονὴ τῆς Σουηδείας πρός ἐπιστροφὴν τοῦ θροιθείου θόι
ὁδηγὴαη τό Ἰσραὴλ εἰς τραμερά ἀντίποινα, ζητεῖ δέ ἀπό
τόν πρόεδρον Κάρτερ νά έξοισκήση ὅλην του τὴν ἐπιροὴν
ἐπί τοῦ κηρίου Λαμπρία, ὥστε αὐτος νά μὴν έπιτρέψη τὴν
ἀφιξιν κέ έγκοιτάστασιν τῶν Σουηδῶν εἰς Ρόδον.

·

r

τοῦ 1979

5..
ΙΟΥΝΙΟΣ.
Μεγάλε ταραχέ εἰς Σαουδικήν Ἀραθίαν μέ αἴτημα τήν
ἀναχόρησιν τούιΣουλτόινου κέ ὥς ἐκ τούτου μεγάλη ἐλειψις
πετρῦιέου. ΙἈφιξις Ἀράθων εἰς Ἀθήνας κέ ματέα ἀναζήτησις ἝΒερτ διόι ήπογραφήν σηνφονίας. OI ἀπεσταλμένοι τοῦ
Ἅρα6ος μονάρχου τηλεγραφοῠν εἰς ἈραΘείαν ότη κατόπιν
φημῶν Ἑλληνικῆς Κηθερνήσεος ότη «θά πέσουν κεφάλια» ὁ
ἁρμόδιος Ἕθερτ ἐτοποθετήθη Ἠπουργὸς Δημοσείας τάξεος κέ ή θέσις τοῦ ὑπουργοῠ Βιομηχανίας κέ πετρελέων
χηρέθει.
ΙΟΥΛΙΟΣ
Διαμαρτηρία Ἀρόιθων πρός Πρόεδρον Κη6ερνήσεος
6101 101 προσκόματα πού Θέτει εἰς τήν Ἀρα6είαν κέ τήν χαριστικήν μεταχίρισιν τῆς Περσείας εἰς τό ζήτημα τοῦ πετρελαίου. Προσοπικόν μήνημα τοῦ Σουλτάνου τῆς Ἀραθείας
κέ πολλῶν οεῑχιδων πρός τόν Ἕλληνα προθυπουργόν νά
μήν πέσουν ἀλλα κεφάλια κέ παράκλησις νά έπανέλθη ὁ
Ἕθερτ εἰς τό ὁπουργῑον του.
ὐ-

ΑΒΓΟΥΣΤΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Σουηδικά ἀεροπλόινα Θονθαρδίζουν τήν Δητικήν όχθην
τοῠ Ἰορδάνου. Καθησηχαοτική ἐπιστολή τοῦ κηρίου Καραμανλῆ πρός T01 ’Ap081K01 Kp011r|. ‘O Ἕλλην προθυπουργός
λέγει ότη συνέΒη παρεξήγησις κέ ότη οὐδέποτε ἀνέφερεν
«θά πέσουν κεφάλια» ἀλλά «ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» ἐννοων ότη τόρα μέ τήν ένταξίν μας εἰς τήν EOK θά πέσουν
πολά κεφάλεα εἰς τόν ὣληνικόν χῶρον δι’ ἀφξησιν τῶν
πλουτοπαραγογικῶν χώρων. Σηνεπός ὁ κήριος Ἕθερτ εῘνε
εἰς τήν διάθεσίν των κέ ήμποροῠν V0 10v ἀναζητήσουν ἐντός τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικρατείας.

τήν προμήθιαν πετρελέου πρός τόν Σάχην, συνφόνωςῖπρός
τήν ἡπογραφῆσαν συνφονίαν. Ὁ κ. ἝΘερτ κρήτιτετε κέ ματέα ἁναζήτησίς του ἡπό τῶν ἈράΘων ἀπεσταλμένων. Καθησηχαστικέ πληροφορίε ἐγκήρων κήκλων ὁτη ὁ κήριος
Ἕ6ερτ θόι ἐ6ρεθῆ κέ ὁλοι θά λάθουν πετρέλεον. Ἑπί τῆς ἀφτῆς γραμῆς εῘνε κέ τό ἀνάλογον σχόλιον τού κηρίου Δρόσου
εἰς τήν τηλεόρασιν.

ΣΕΠΤΙΞΜΒΡΙΞΙΟΣ

ΔΙΞΚΙΞΝΒΡΙΟΣ

Φθόνουν 101 11p0101 ἀδασμολόγητα ἀφτοκίνητα τῆς κοι-

νῆς Ἀγορᾶς, κέ όλοι ol Ἀθηνέοι προμηθέθοντε ἀπό ένα
ἀκόμη διό v01 ρίξουν τό κόστος τοῦ πρότου που εῘχον ἀγορόιση εἰς ῆψηλήν τιμήν. “Ο κήριος Παπαδόγκονας ἐπιτρέπει
τήν κη κλοφορίαν ἀφτῶν ἀνοθεν τῶν ήδη κηκλοφορούντων
λεοφορείων κέ δίδη ὁδηγίας εἰς τήν τροχέαν v01 χαραχθοῠν
ἐπί τῶν όροφῶν κίτρινε λορίδες κέ διάφορα σήματα ὥστε
όταν σταθμέ6η τό λεοφορῑον νά σταθμέθη ήποχρεοτικός κέ
τό ἐπί τῆς ὀροφῆς ἐ6ρισκόμενον ἀφορολόγητον, διά νά μήν
θρηνόμεν δηστηχήματα.
ΟΚΤΟΒΡΕΙΟΣ
Μετόι ἀπό μεγάλην σήσκεψιν ὸ κήριος Στρόιτος ἀποφασίζει v01 γίνη πεζόδρομος η Συγγροῠ καθόσον ἡ ἀποπεράτοοίς της κρίνετε ἀσήνφορος διά τόν τιμάριθμον. Αἰγηπτιακά
ἀεροπλόινα 6ομ6αρδίζουν τήν Στοκχόλμην. Φημολογῆται
ὃτη μεταξή τῶν θημόιτων ἀναφέροντε κέ δύο Σουηδοί μέ τό
ἐπίθετον Νόμπελ, ἀγνόστων λοιπῶν οτοιχίωνι Ἀπό τόν
ΕΟΤ δίδοντε αἰ πρόται πληροφορίε διά τήν ἀφιξιν τουριστῶν κατα τό δεκάμηνον Ἰανουαρίου —_ ’OK106piou. Συνφόνως μέ 101 στοιχῖα ἀπό τούς 6.000.000 ἀφιχθέντες τουρίστες οἰ 5.400.000 εῘνε Πέρσε κέ ol ὑπόλοιποι ἐπισκέπτε ἀπό
ἀλλας πετρελεοπαραγογάς χόρας.

Ἕλειψις πετρελέου κέ εἰς τήν Ἑλληνικήν ἀγοράν λόγον
τῶν ταραχῶν εἰς τάς χώρας τῆς Ἀνατολῆς. Δηοκολία εἰς

Θυελόδης κέ ἐμπνεθσμένη ὁμιλία τοῦ νέου ὑπουργοῠ Δημοσίας Τάξεος κ. Ἕθερτ εἰς τό Σήνταγμα Χοροφηλακῆς Μακρηγιάννη. Οὐτος ἐζήτησεν ἐνόπιον θερμῶν ἐκδηλόσεων,
ἀναγνόρισιν τῆς Ἑθνικῆς Ἀντιστάσεος, ἐπαναπατρισμόν
τῶν προσφήγων, κη6έρνησιν ἐθνικῆς ἐνότητος, χρηματοδότησιν ὅλων τῶν κομάτων, λήθην 100 παρελθόντος,
παραδειγματικήν σύληψιν τῶν φασιοτῶν κέ ἀγρίαν πάταξιν τοῦ τιμαρίθμου. Τό τέλος τῆς ὁμιλίας ἐκάληψαν οὐρανομήκεις ζητοκραθγέ κέ ἐκρήξεις τῶν παρεθρισκομένων μέ
ἀποτέλεσμα v01 ἐθρουν τόν θάνατον τρεῖς Ἅρα6ες που ἤθελαν νά πλησιάσουν τόν κήριον Ἕθερτ ἐκ μέρούς τοῦ ’Ἁρα6ος Μονάρχου διά νά μεσολαθήση νά λάθουν πετρέλεον.
Κέ’ ὁ μήν Δεκέμθρειος κλείνει μέ μίαν ἀκόμη ἐφχάριστον
ε’ίδησιν. Ἡ Σουηδική κηθέρνησις ἐφχαρίοτως ἀναγκέλει ότι
εἰς τόν κατάλογον τῶν 6ρα6ίων Λογοτεχνίας, ἐπικρατέστεροι εἶναι 01 Ἕλληνες συγγραφεῖς Μπάλκος κέ Ἀθέρωφ. Ὁ
κήριος Ἀ6έρωφ ἀναχορεῑ ἀεροπορικός εἰς Στοκχόλμην καί
εἰς σήντομον ὁμιλίαν του πρός τούς κριτάς εἰς τήν Βασιλι-

κήν ἀκαδημείαν τούς λέγει ότη δέν πρέπει v01 λογαριάζουν
101 ξένα μυθιστορήματα. Τελικός τό Βραθεῑον Νόμπελ Λογοτεχνίας ἀπονέμετε εἰς τόν Ἕλληνα ἱστορικόν κήριον Ξεπαπαδᾱκον 6101 10 προτότηπον ἐργον του ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΑΛ-
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Μάριος Νικολινακος

ἰ;ἰ<
...καί μερικὲς
αλήθειες
πού ἔλαμψαν
Ἡ «έπιτυχία» τῆς Κυθέρνησης v0 κλείσει τελικά
συμφωνία μέ τούς 9 τῆς EOK στίς 21 Δεκεμθρίου

1978 αποκαλυψε ὀριστικα ὡρισμένα πράγματα πού
μέχρι τώρα έμφσνίζονταν διαστρεθλωμένα στὸν
Ἕλληνα Πολίτη.
O Πρῶτον, δηλώθηκε πια καθαρά καί μάλιστα ἀπό τόν ’ίδιο τόν
πρωθυπαυργό πώς ἡ άπόφαση για τήν ένταξη ἀποτελεῖ πολιτική
έπιλογή. Ὅσοι ἀπό μὰς τό εϊχαμε ύποστηρίξει έπανειλλημένα τά
τελευταῖα δυό-τρία χρόνια ε’ίχαμε πάρει τήν άπάντηση πώς ὴ olKoνομική πλευρα ἡταν έκείνη πού έπαιρνε πρώτη θέση στίς σκέψεις
πού δδήγησαν στήν ένταξη.
O Δεύτερον, ἀπό τη θέση πλέον καποιας -ισταθερής τοποθέτησης» έγινε κι’ ἀπό τόν φιλο-,ενταξιακό τύπο ανοιχτός σχολιασμός
τῶν ἀντιθέσεων καί τῶν ἀντιφάσεων, ακόμα καί τῆς κρίσης πού
περνάει ἡ EOK. κρίση, πού δντας διαρθρωτική 8x81 διαστάσεις πολιτικές πού ἀγγίζουν τά ’ίδια τά θεμέλια τού συστήματος. Τά γεγονότα μαλιστα ήρθαν να μαρτυρήσουν πρός τούτο. Στίς 29 Δεκεμθρίου δημοσιεύτηκε 010v τύπο ἡ ε’ίδηση πώς ἡ Γαλλία τορπιλίζει
τό v80 εύρώπαϊκό Νομισματικό Σύστημα πού ἀρχίζει νά ἰσχύει ἀπό
τήν 1η Γεναρη 1979 μέ τό να αποφασίσει να μή συμμετασχει,σ’
αύτό. Τό πιό ένδιαφέρον εἶναι ότι, δπως τουλάχιστον ἀναφέρεται
στὴ σχετική είδησεογραφία, ἡ ἀπάφαση αύτή τῆς Γαλλίας δέν
παρθηκε για λόγους πού έχουν να κανουν μέ αμεσα γαλλικά συμφέροντα πού θίγονται ἀπό τό σύστημα αύτό, ἀλλά σα μέσο πίεσης
καί ἐκθιασμού τῶν λοιπῶν έταίρων τῆς EOK νά συμφωνήσουν στή
σταδιακή κατάργηση τῶν έπιδοτήσεων τῶν άγροτικῶν προϊόντων.
Ἐδῶ πια φαίνεται τό «μεγαλεῖον» τῆς μικροπολιτικής καί τῶν μικροσυμφερόντων πού καθορίζουν τήν καθημερινή πολιτική καί τίς
«μεγάλες» ἀποφάσεις τῶν 9!
O Τρίτον, ’έγινε πια ’έντονα αίσθητό πάσο ό ’έλληνας πολίτης εἶναι απληροφόρητος σχετικα μέ τήν EOK γενικά, καθώς καί για τό τί
έχει συμφωνηθεῑ στίς Βρυξέλλες, Δόθηκε οτή δημοσιότητα μια λιγόλογη καί γενική ἀνακοίνωση πρός τόν τύπο, πού περιγράφει σά
ρόδινο τό ἀποτέλεσμα, δίνοντας καί μερικα γενικα παραδείγματα,
κανείς ὅμως δέν εἶναι σέ θέση, έκτός ἀπό τούς μανδαρίνους τῆς
Κυθέρνησης, να γνωρίζει τί ακριθῶς συμφωνήθηκε. Τούτη ὴ παχυλή μάλιστα αγνοια, στὴν ὁποία μᾱς αφησε ἡ Κυθέρνηση σκόπιμα
έπιχειρώντας να τήν καλύψει μέ τίς διθυραμθικές δηλώσεις για τή
σημασία τῆς ένταξης - πού περιέχουν, ὅπως συνηθίζεται σέ τέτοιες περιπτώσεις, πολλές θαρύγδουπες, ἀλλά γενικόλογες διατυπώσεις, πού τελικά, όταν τίς στύψεις για νά θγάλεις τό ζουμί τους,
δέν 6γάζουν σταγόνα, γιατί εἶναι κενές, - , έγινε ὶδιαίτερα αἰσθητή
ἀπό τούς πολίτες όταν πάλι στίς 29 Δεκεμθρίου διάθαζαν στόν
τύπο τήν ἀνταπόκριση ἀπό τήν Κοπεγχάγη πού ἐλεγε πώς μιά
πρόσφατη σφυγμομέτρηση τής κοινῆς γνώμης στή Δανία κατέλήξε
στό συμπέρασμα, ότι 43% τῶν Δανῶν σήμερα θα ψήφιζαν ἐναντίον
τῆς ἓνταξης, ένῶ στό Δημοψήφισμα τῆς 2 Ὀκτωθρίου 1972. 57%
είχαν ψηφίσει ύπέρ. Αύτοί πού ψήφισσν ύπέρ τώρα ῆταν μάνο
39%. Σημειώνεται ἐπίσης πῶς ἀπό τόν Αὔγουστο τοῦ 7974 ὄλες ol
σφυγμομετρὴσεις έδειξαν πῶςοί Δανοί πού εἶναι ἀντίθετοι στήν 8vταξη είναι περισσότεροι ἀπό αὺτούς, πού εἶναι ὑπέρ] Τούτη ἡ ε’ίδηση εἶναι σημαντικὴ, μιά καί προέρχεται ἀπό μια χώρα πού έχει
πρόσφατη πείρα ἀπό τήν ένταξη. εἶναι γεωργικὴ, ἀλλά συγχρόνως
καί σχετικά πλούσια. Οί ἐπιπτώσεις δηλαδή 0' αύτή τή χώρα, τάσο
ἀνόμοια καί σέ πολύ πιό προχωρημένο στάδιο 0110 τή δική μσς,
γίνονται κόπου έξη χρόνια μετα τήν ἐνταξη, πλατιααίσθητές ἀπό
τό λαό σαν ἀρνητικές.
Ο Τέταρτον, ἡ δλη ἱστορία μετά τίς 15 Δεκεμθρίου μέ τή
σκληρή στάση τῶν 9, μέ τό «ιδραματικό» γράμμα τοῡ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ καί μέ τό συμθιθασμό πού έγινε τήν τελευταία στιγμή,
10

στήθηκε καλά. ’Ὀχι πῶς όλο αύτό ἡταν φιαχτό. Οί Εὐρωπαῖοι ὀρθά
σκλήρυναν τη στάση τους, για να πετύχουν τούς πιό εύνοϊκούς
ὅρους γι· αύτούς, γνωρίζοντας τήν αδύνατη διαπραγματευτική
θέση τῆς έλληνικῆς κυ6έρνησης. Ἠ πραγματικα δραματική θέση
ἡταν ἡ θέση τῶν Ἑλλήνων. Πρῶτον, ἐπειδή δέν εἶχαν άλλη έπιλογὴ, οὔτε διέξοδο. Ἀπό τὴ στιγμή πού ὴ ἀστική τάξη στό σύνολό
της έκανε τήν ἐπιλογή τοῦ «ἀνήκομεν είς τήν Δύσιν» δέν ὑπῆρχε
πια αλλη διέξοδος γι’ αύτήν παρά ό μονόδρομος, ὅσα πικρός κι· αν
αύτός ήταν. ’Ύστερα, ὴ ἐπιστολή πού απηύθυνε ό έλληνας πρωθυπουργός στούς πρωθυπαυργούς τῶν 9, ἠταν 686010 δραματική,
γιατί γραφτηκε όταν πια οί Εὐρωπαῖοι στρίμωξαν τήν Ἐλλάδα οταν
τοῑχο καί μαλιστα τόσο κυνικα, ώστε ἡ έλληνική, κυ6έρνηση ἥ
έπρεπε νά αρνηθεῑ τόν έαυτά της ἀποκαλύπτοντας τόν κυνισμό
τῆς Δύσης, ἠ να αποδεχθεῑ τούς δρους τους. Ol 809111nc1'101_10
γνώριζαν αύτα καί ὴ κίνησή τους ἠταν καλά μελετημένη. Περιειχε
ἠδη ἀπό τήν ἀρχή τό σημεῑο ύποχώρησής τους στό έπίπεδο του
_
συμθιθασμοῡ πού θεωρήθηκε από τήν έλληνική πλευρα, νίκηί
0 Πέμπτον, τέλος.. ὴ έπιστολή τού Ἕλληνα πρωθυπαυργου
περιέχει μιαν ὁμολογία, τραγική στήν ούσία της, για μια πραγματικότητα πού τήν ἠξεραν δλοι ἀπό χρόνια, πού ἡ Δεξιά ὅμως δέν τήν
όμολογούοε μέχρι τώρα. Πώς δηλαδή μέχρι τώρα ὴ Σύνδεση μέ
θάση τη Συμφωνία τῶν Ἀθηνῶν τού 1962 λειτούργησε πρός όφελος τῆς EOK 118910001890 παρά τῆς Ἑλλάδας καί πώς ὴ Ἑλλάδα
τελικά πρόσφερε ατήν ούσία οίκονομική θοήθεια στήν Ευρωπηί
Μπορῶ να ἀναγνωρίσω πώς ὴ ὁμολογία αύτή τοῡ Ἕλληνα πρωθυπουργού ἦταν μια διαπίστωση ἀναγκαία, τή στιγμή πού οί Ευρωπαῖοι τού έθαζαν τό μαχαίρι στό λαιμό. Δέν μπορῶ ὅμως να-φανταστῶ πώς ό Ἕλληνας πρωθυπαυργός δέν ἀναγνώρισε τη στιγμή
πού έκανε τήν ὁμολογία αύτή, τή μεγάλη ἀντίφαση τῆς (διας, του
τῆς πολιτικῆς, τήν καθαρή ἀναγνώριση τῆς ύποτέλειας τῆς χωρας
καί τοῡ περιφερειακοῡ, περιθωριακοῡ χαρακτῆρα της, για να χρησιμοποιήσω ένα σωστό χαρακτηρισμό τοῦ Ἀρχηγοῡ του ’ΠΑΣΟΚ
Γιατί ένῶ ἀναγνωρίζουμε τόν ἐτεροθαρή χαρακτήρα τῆς Συνδεσης
πού δέν μπσρεῖ να εἶναι τυχαῖος, παρόλα αὺτα ἀποφασίζουμε να
ένταχθοῡμε. Καθαρή δηλαδή καί ανοικτή ἀναγνώριση καί τῆς ἐξ·
άρτησης καί τῆς ύποτέλειας. ἀπό τό στόμα τοὺ ’ίδιου τού Πρωθυπουργοῡί

Πῶς πᾱτε στήν ένταξη;
Δέν εἶναι τῆς ὥρας νά σταθεῑ κανείς σέ μιαν έκτίμηση τῶν έπιπτώσεων τῆς συγκεκριμένης συμφωνίας, ἀφοῡ αύτή δέν εἶναι
γνωστὴ. 'H ανακοίνωση στάν τύπο περιέχει μόνο τα θετικά, Θα
ἣθελα ὅμως τήν ώρα τοὺτη να έκφρασω τό απλό καί γεματο αγχος
έρώτημα τοῦ απλοὺ πολίτη πού έρχεται σέ κάθε χείλι; Ὠραῖαί Τήν
ύπογραψατε τήν ένταξη, μ’ ὁποίους ὅρους, ας ύποθέσουμε, τούς
πιό εύνοϊκούς. Ποῦ πᾱτε 0111119; Πῶς πᾱτε στήν ἕνταξιῃ
Μία γρήγορη ματια 0' ὅλους τούς χώρους γεμίζει τόν πολίτη μέ
ἀγωνία. Σ· δλο τό μῆκος καί τό πλάτος τοῡ κρατικοῡ μηχάνισμοῡ
καί τῶν διαφόρων δημόσιων φορέων ἐπικρατεῖ ὴ μακαριότητα καί
ὴ ραστώνη τῆς Ἀνατολής, ἡ συνήθεια, πού γεννήθηκε χρόνια
τώρα μέσα στό χῶρο καί σέ συνθήκες μεταπρατισμοῡ καί ὑπαναιττυξης, ἡ άγνοια καί ἡ ἀνικανότητα, ὴ αύτοτέλεια σκουριασμένων
μηχανισμῶν πού λειτουργοῦν σέ προκσπιταλιστικό ἐπίπεδα, μ’δλο
πού οί καπιταλιστικές σχέσεις έχουν τα τελευταῖα χρόνια άπλωθεῑ
σέ κάθε πτυχή τῆς έλληνικῆς κοινωνίας καί οίκονομίας. Ὲδῶ θρίσκεται ἡ μεγάλη αντίφσση πού χαρακτηρίζει τόν έλληνικό χῶρο
ατή φαση τούτη. ’Ἐνας Βασικά προκαπιτάλιστικός ,διοικητικός μηχανισμός καί μηχανισμός λήψης ἀποφάσεων άπό τό ένα μέρος, καί
καπιταλιστικές συνθήκες, μάλιστα ύπερώριμες καπιταλιστικές
συνθήκες μέσα στήν EOK 1100 μπαίνουμε, άπό τό ἀλλο, πού δέν
συμθιθάζονται.
Οί όπαδοί τῆς ἑνταξης καρτεροῡν καί έλπίζουν πῶς ἡ ἐνταξη θα
ἀναγκάσει καί τή Διοίκηση σέ έκσυγχρονισμό. Ἐλπίζουν σέ μεριK009 αύτοματισμούς πού Θά ’ρθουν αναγκαστικα. Τήν αποψη αὺτή
τήν συναντᾱ κανείς σέ πολλούς σοσιαλδημοκρατίζοντες ὀπαδούς,
έπώνυμους καί μή, ἀπό τό γενικώτερο χῶρο τού Κέντρου. Ἐδῶ
ὅμως μπαίνει τό καρο μπροστα ἀπό τό αλογο. Αύτό πού είναι
προϋπόθεση χαρακτηρίζεται σαν ἀποτέλεσμα. Γιατί προϋπὸθεση
για τήν ἀποφυγή καθε αρνητικῆς έπίπτωσης ἀπό τήν ένταξη εἶναι
μιά Διοίκηση πού θα προετοιμάσει τήν ένταξη καί θα τήν καθοδηγήσει. Κι αύτή τήν ἀναμένουν σί όπαδοί τῆς ένταξης. Δέν πρόκειται γιά θεωρητικά λάθος. Πρόκειται γιά πολιτικά λαθος. Γιατί
ὁποιες ἀρνητικές ἐπιπτώσεις θα ύπαρξουν ἀπό τήν ένταξη, έχουν
μιάν αύτονομία πρῶτα καί σέ δεύτερα έπῖπεδο θα όφείλονται στήν
ἀδυναμία καί ἀνικανότητα τῆς Κυθέρνησης καί τού κρατικοῡ μηχανισμοῡ νά τίς ἀποτρέψει ἠ νά τίς περιορίσει.

'O παιδισμός τῆς γραφειοκρατίας
Δέν εἶναι μόνα ὴ γραφειακρατία πού χαρακτηρίζει τόν κρατικό
μηχανισμό καί 10v K0V81 δυσκίνητα. Εἶναι ή αγνοια καί 10 χαμηλό
ἐπίπεδα τῶν ύτιαλλήλων, ἡ συνήθειά τους νά ἐκτελοῦν καί να μή
σκέπτονται, πού τούς ἐχει ἐξαναγκάσει σέ μιά νέκρωση καθε φαντασίας γιά ἀπλές λύσεις ἀκόμη καί ἀπλῶν προθλημάτων. Συνήθως
ἡ λύση καθε προθλήματας στή Διοίκηση εἰναι ἀντίστροφα ἀναλογη
11009 τή 00600011110 100 προθλήματας. Ἀναρωτιέμαι συχνά, 0v
0001 0110 1009 δημοσίους ύπαλλήλους πού στέλνονται ἐξω, συν·
ήθως οτή Δύση, για νάμελετήσαυν προθλήματα καταφέρνουν να
καταλαθουν καί νά μεταφέραυν ἐδῶ όρισμένες απλές λύσεις συνηθισμένων προθληματων. Ἐξαλλου εἶναι πλατια γνωστό, 1100' 0110
1100 01101 θέλουν να 10 ἀποκρύθαυν, πώς ἐπικρατεῖ καί διαφθορά
οτή Διοίκηση. Θα μποροῡσε κανείς v0 ἀναφέρει σειρα όλόκληρη
ἀπό πρακτικά παραδείγματα, - κι’ αύτές εἶναι οί πιό αθῶες περιιττώσεις - ὅπου οί πολίτες 010v πληρώσουν ένα μπαξίσι ἐξυπηρετοῦνται 1110 γρηγορα π.χ, Πέρα ὅμως ἀπό αὺτόί Πῶς θα ἀντιμέτωπίσουμε π.χ, τήν Καινή Ἀγορά, 010v δέν έχουμε λύσει τό ἀπλό
110061111110 τῆς 011110119. ἀλλα καί τοῦ χαρτόσημου; Καί μάλιστα
ἐνὸς χαρτόσημου πού για νά τό ἀγοράσεις, πρέπει να κατεθεῑς
πολλές φαρές ὀρόφους για v0 60819 10 περίπτεροί T068110 100
x00100111100 εἶναι ἀγνωστο στήν EOK. ὅπως καί τό θέμα τῶν παλλαπλῶν αἰτήσεων. Προθλήματα ἀπλά κι“ ἀστεία, πού ἐμφανίζουν
ὅμως 01111 τή γελοιάτητα τοῦ Λεθιαθαν πού λέγεται Κράτος. ΙἘχω
ἀναρωτηθεῑ πολλές φαρές ἐπίσης, πῶς μπσρεῖ στῆν 'A_611v0 11.x. νά
στρώνεται ἐνας δρόμος κεντρικός μέ έπίοτρωμα τόσα 1001101000111K0. ὥστε τα κράσπεδα 8118 νά εἶναι κακοφτιαγμένα, ε’ίτε στή
μέση 100 δρόμου νά έξέχαυν τά φρεάτυα, 8118 10 ἐπίστρωμα νά
εἶναι τόσα ψηλό, ὥστε νά φθάνει 010 ὕψος 100 πεζαδρομίου,“ένῶ
τέτοιο 0001/110 δέν 10 Βλέπεις σέ καμιά άλλη πρωτεύουσα τῆς
EOK. Ποιός φταίει ἐδῶ; Εἶναι οἰ ’Έλληνες ’μηχανικοί ανίκανοι καί
ἀδαεῑς; Τό κράτος δέν προδιαγραφει σωστα; Δέν ύπάρχουν ἐπιθεωρητές; Δέν ἐπιθαλλσνται κυρώσεις; Γιατί 8v 1001019 10 κράτος
πληρώνει;
Ἀναφέρω τά παραδείγματα 0010 μόνα για σύγκριση. K1' 0K0110
για νά ἀναγω τήν προθληματική στήν σωστή της διάσταση, στήν
ἀντικειμενική πιά ἀδυναμία καί ἀνικανότητα τῆς Κυθέρνησης νά
,μεταρρυθμίσει ἐστω καί στοιχειωδῶς τόν κρατικό μηχανισμό, να
τόν ἀποκεντρώσει καί νά τόν κάνει παραγωγικό. Πρίν λίγες μέρες
ἀνακοινώθηκαν σχέδια για ἀπακέντρωση καί ἀνάπτυξη καί αλλων
ἀστικῶν κέντρων στήν ἐπαρχία καί 10 0110 πρόγραμμα ἐχει μπεῑ·
010v χρονικό ὁρίζοντα τοῦ 2000 11.x.!
Πῶς πηγαίνουμε ἑπομένως στήνΕΟΚμέ ένα κράτος τόσα αναχρονιστικα καί τόσα 0v1110vo;

Χωρίς προγραμματισμό...
Ἠ φαση προσαρμογῆς θά ἀπαιτοῦσε ένον προγραμματισμό συνεπή, όρθολογικό καί ἀπατελεσματικό. Ἀκόμη καί 00109 0 011010πώδης προγραμματισμός πού ύπάρχει στή χώρα μσς ἐχει ὅμως τελικά αχρηστευθεῑ. Πρόσφατη ἐκθεση 100 Δ.Σ. τοῦ ΚΕΠΕ πού ἠρθε
στή δημοσιότητα φθάνει 010 συμπέρασμα πῶς 10 ΚΕΠΕ ἐχει K010λήξει νά εἶναι γραφεῖα ἀνάθεσης μελετῶν πού 10 χαρακτηρίζει
γραφειοκρατία καί ραυτίνα. Ἠ αίκονομία 1109 8101 λειτουργεῑ μέ
90011 1009 νόμους τῆς «81180980119 olK0v011109» πού ὑπάρχει στα
κεφαλια όρισμένων ύπουργῶν τῆς Κυθέρνησης, ένῶ τελικά K090ρίζεται 0110 10 00110800v10 πού ἐπικρατοῦν καθε φαρα. Ol νόμοι
λοιπόν αύτῆς τῆς «81180980119 οἰκονομίας» εἶναι καταλυτικοί,
ατεγκται καί ἀνελέηται καί μόνο ένας ἀπατελεσματικός προγραμματισμός θα μποροῡσε v0 ἀποτρέψει τήν καταθλιπτική ἰσχύ τους
σέ 60009 τῆς ἐλληνικῆς αίκονομίας. Μπαίνουμε ὅμως στήν EOK.
χωρίς προγραμματισμό, σέ μιά εύφορια έπιπολαιότητας καί 1100χειράτητας, ὃπως ταιριαζει σέ ύπατελεῑς πού δέν ἐμαθαν οὔτε κάν
v0 σκέφτωνται σωστά, 1100 68v 0v0111050v 0018 11‘1v lK0v011110 να
μιμηθοῦν ταυλάχιστον σωστά 001009 1100 θαυμαζουνί
Θα μποραῦσαν να γραφαῡν σελίδες πολλές, για ἀλλα θέματα.
Μπαίνουμε στήν EOK χωρίς μιαν ανώτατη 0111108010 11801080810κῆς ἀνατττυξης, μέ ἐνα φαραλαγικό σύστημα πού στηρίζεται σταύς
έμμεσους φόρους, μέ όλες τίς συνέπειες πού ταῦτα 8x81. 118 00001110 συγκεντρωτισμό, 118 8V0 8K110168011K0 σύστημα, ἀρτηριασκληρωτικό, ἀνίκανο να λύσει τά προθλήματα 1100 θάζει αύτή ὴ
1610 ἡ ἐνταξη, μέ μιά ύπαδαμή ἐλλειμματική. Τά τηλέφωνα λειτουργοῦν χαλια, οί δημόσιοι όργανισμοί (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΠ κλπ.) λειτουργοῦν ἀντιπαραγωγικα, φορτωμένοι μέ ύπεραριθμαυς ρουσφετόφερτους ύπαλλήλους. Ἀκόμη καί στίς διαμηχανικές ζῶνες πού

δημιούργησε τό κράτος ε’ίτε λείπει τό νερό, 8118 10 ἀπαχετευτικό
σύστημα, 8118 10 τηλεφωνικό δίκτυα, ε’ίτε τό ὴλεκτρικό, ἀκόμα κι’
010v 8xouv πιά ἐγκάτασταθεῖ ἐπιχειρήσεις σ’ 00189!
Μπαίνουμε στὴν EOK 118 ένα σύστημα Καινωνικῆς Ἀσφαλισης
έξίσου ἀνεπαρκές, ἀδικα καί ἀντιπαραγωγικό, σέ όρισμένα μάλιστα
σημεῖα του ἀντικοινωνικόί Μέ συνδικάτα πού ἐλέγχονται ἀπό τό
κράτος καί άπαθλέπαυν στό να πνίξουν τα ἐργατικα δικαιώματα.
Μέ ἐνα συνετσιριστικό κίνημα ύποτονικό, πνιγμένο μέσα στόν
ἀσφυκτικό ἐναγκαλισμά τοῦ κράτους. Τέσαερα νομοσχέδια 80808
10 Ὑπουργεῖσ Γεωργίας στή Βουλῆ ἀπό τό 1974 γιά τή μεταρρύΘμιση τῶν Συνεταιρισμῶν καί τρία τα ἀπόσυρε. Τό τέταρτα αρχισε
να συζητιέται τελικά 10v περασμένο Όκτώθρη, έμεινε ὅμως στα
μισα, 010v 10 00110800v10 100 ἰδιωτικοῦ κεφαλαίου ασκησαν
πίεση. Θα πρέπει νά σημειωθεῑ πώς κι“ 0010 10 τελευταῖα μεταρρυθμιοτικό νομοσχέδιο για τούς Συνεταιρισμούς πού θρίσκεται
στή Βουλή 0110 συζήτηση εἶναι μικρόψυχο. Διατηρεῖ K1' 0010 τόν
έλεγχο τῆς Διοίκησης πάνω σταύς Συνεταιρισμσύς, ἀντίθετα πρός
τήν ἐλευθερία πού ἰσχύει στίς χῶρες τῆς EOK! Μπαίνουμε οτήν
EOK μέ μιά Τοπική Αύτοδιοίκηση στραγγαλισμένη, πνιγμένη μέσα
στήν αρνητική ἀτμόσφαιρα τοῦ κρατικαῦ έλεγχου πού τήν ἐχει
ὺποθιθάσει τελικά σέ διεκπεραιωτή καταγραφῆς γεννήσεω καί θανάτων. Μπαίνουμε τέλος στήν EOK 118 1110 νομοθεσία πολυδαίδαλη, ἀντιφατική, ἀναχρονιστική, ἀκωδικοποίητη, 10000 καί παιδί
συνάμα τῆς γραφειοκρατίας.

Ἠ ἀντιφατικότητα τῆς ἐνταξης
”Ολη τούτη ή κατασταση, ή, ἀνικανότητα καί έλλειψη θούλησης
0110 τήν πλευρά τῆς Κυθέρνησης τρέφουν δικαιολογημένα 0010
10 αγχσς 100 πολίτη. K1' 0v 0K0110 1‘1 8v10511 ἡταν ἀδιαφιλανείκητα
θετική για 10 παρόν καί τό μέλλον τῆς χώρας, ὴ πραγματοποίησή
της γίνεται κάτω ἀπό τίς πιό ἀρνητικές συνθῆκες καί ἀπό μιά Ku680v11011 άνεπαρκή. 'H 0V8110011810 100111 εἶναι ἀπό τό 8V0 μέρος
ἐγγενής στό κόμμα πού κυθερνᾱ. 'A110 10 011110 μέρος εῖναι ἀποτέλεσμα τῆς 16109 τῆς ἀντιφατικότητσς τῆς Δεξιάς, πού θέλει τήν
ἐνταξη για νά ἐπιθιώσει, συγχρόνως ὅμως, θέλει να διατηρήσει
ὅλους ἐκείνους τούς μηχανισμαύς ἐλέγχου, σταύς ἀποίους εἶχε
συνηθίσει μέχρι τώρα καί 1100 κάτω ἀπό τίς νέες συνθῆκες δροῦν
ἀντίθετα πρός τόν σκοπό πού ἐπιδιώκει. 'A110 10 8V0 μέρος ῦπαρχει ἐτσι ὴ ἀνάγκη για μεταρρυθμίσεις καί ἀλλαγές. Ἀπὸ 10 ἀλλο 0
00609 μήπως αύτές όδηγήσουν σέ ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου. Ol λύσεις πού θρίσκονται εἰναι έτσι ἀναγκαστικα μικρόψυχες, ἐγκλωθισμένες στή στενή λογική τῆς σντήρησης.
Αὺτή ἡ λογική όδηγεῖῑ
O Πρῶτον, 010 να γίναυν μεταρρυθμίσεις, πού εἶναι ὅμως όρισκές, περιθωριακές. Φέρναυν τό-χρίσμα τῆς ἀλλαγῆς ένῶ ἀποθλέπουν τελικά στή συντήρηση.
O Δεύτερον, στό νά γίνονται μεταρρυθμίσεις μέ ρυθμό ἀργό,
μόνον 010v 10 06185060 ylvov101 011011v11111K0. 'H μεταρρύθμιση
έτσι 1100 γίνεται ἀκολουθεῖ τά γεγονότα, δέν πραπαρεύεται, δέν
δημιουργεῖ κανάλια γι’ 0010. δέν τα καθοδηγεῖ. Προσπαθεῑ νά τά
ἐλέγξει.
O Τρίτον, ol μεταρρυθμίσεις πού γίνονται, γίνονται μέ τό
Πνεῦμα τοῦ ἐλέγχου, v0 μή χαθεῑ ὴ ἐξουσία τῆς Δεξιᾱς, νά μή
Βλαφτοῦν τα κατεστημένα συμφέροντα.
O Τέταρτον, τέλος, οἰ μεταρρυθμίσεις γίνονται πρός 0081109
τῆς κυριαρχίας τῆς ἀστικῆς ταξης, μέ ἀλλα λόγια τοῦ κεφαλαίου,
τῆς κυρίαρχης καί χαρακτηριστικῆς κοινωνικῆς σχέσης πού ἀπατελεῖ τήν 00010 καί τό περιεχόμενα τοῦ κοινωνικοῦ συστήματος
πού ἐπικρατεῖ.
Κάτω ἀπό αύτή τήν ἀντίφαση πού εἰναι συνάμα ἀποτέλεσμα καί
αἰτία τῆς ἀνικανότητας τῆς ’ίδιας τῆς ἀστικής 105119 νά δώσει τίς
σωστές λύσεις ἀκόμα καί πρός τό συμφέρον της, ἐπειδή μπλέκεται
μέσα στίς 16189 τίς ἀντιφάσεις καί ἀντιθέσεις τῶν τμημάτων καί
καμματιῶν 1100 τήν ἀποτελοῦν, ἡ ἐνταξη στῆν EOK le8101 1110
1100511 σωτηρίας τῆς Δεξίάς σαν πολιτικοῦ ἐκφραστῆ τῆς ἀστικής
ταξης στό σύναλό της καί σύγχρανα μια πράξη 0110 τήν 1610 1119 τῆ
λογική ἀντιφατική καί ἀνίκανη νά όλοκληρωθεῑ. 'H 01101811810 καί ἡ
ὸλοκλήρωση τῆς ἐξάρτησης θγαίναυν ἀπό τήν ’ίδια τήν ἀντίφαση
1100 χαρακτηρίζει τήν πρόθεση καί τίς ἀντικειμενικές συνθῆκες
ύλαποίησης τῆς ἐνταξης. Ἠ ἐλλειψη καθε προετοιμασίας για τήν
ένταξη, ἡ ἀνικανότητα γιά τή λήψη τῶν σωστῶν ἀποφάσεων για
τήν πραγματοποίησή της, τέλος ἡ ἀνικανότητα ύλαποίησης τῶν
ἀποφάσεων, εἰναι 0010 1100 δίναυν στήν 8v10511118010001800 K1'
ἀπό τίς ’ίδιες τίς αἰκονομικές κι“ δποιες ἀλλες ἐπιπτώσεις τόν χαρακτήρα τοῦ ἐθνικοῦ κινδύνου καί τῆς ἐθνικῆς περιπέτειας στα
ὁποῖα 8111111858 10 86v09 ὴ Δεξιά.
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"Evaq ἀσθενής
πού οἱ αρμόδιοι θεωροῦν
σαν «θαοικῶς ὑγιή»...
τοῦ Κ. Κίτσου

TO 1978 κλείνει μέ γενικευμένες τίς ἀνησυχίες για τήν πορεία τῶν
οἰκονομικῶν πραγμάτων τῆς χώρας. "Av κατι, ὅμως, ανησυχεῖ σοθαρα
εἶναι ό τρόπος πού λειτουργεῑ ὴ οἰκονομία μσς. Καίδέν εἶναι διόλου
αδικαιολόγητοι οί φόθοι, Τούς ἐχουν συνειδητοποιήσει πλήρως οί
κυθερνητικοί αρμόδιοι. Ἀλλά ό χλιαρὸς τρόπος πού αντιδροῦν, ὴ
ἐπιμονὴ τους να θέλουν να έμφανίσουν τήν οἰκονομία μσς «Βασικῶς
ύγιή» για να μή κλονισθεῖ, προφανῶς, ὴ έμπιστοσύνη τοῦ ’πολίτη πρός
τήν ἱκανότητα τους να ασκοῦν τήν ἐξουσία, κανει ὥστε ὴ συνειδητοποίηση τῶν κινδύνων να μήν καθησυχαζει ὅτι θα ληφθοῡν καί τα
όρθα μέτρα για τὴν αντιμετώπισή τους.

παραγωγῆς ἀπό τό ἐξωτερικό, για τήν προμήθεια ἡμικατεργασμένων διαμηχάνικῶν
ύλῶν καί 6ιομηχανικού ἐξοπλισμού.
ΕΝΩ, λοιπόν, αὐτα συμ6αίνουν οταν
μεταποιητικό καί στόν ἐπενδυτικό τομέα,
πού προοιωνίζονται πολύ

δύσκολες στι-

γμές σέ ὅλα τα πεδία τῆς ἐθνικαοικονομικῆς ζωῆς, τῆς συνδεδεμένης μέ τή 6ιομήχανική δραστηριότητα, καί κυρίως, στόν
’τομέα τῆς ἐργατικῆς
ἀπασχόλησης καί

τῶν ἀμοιθῶν τῶν ἐργαζομένων, τα τραπεζικα κέρδη εὐδαιμονοῦν. ”Ενδειξη, ότι ό
έμπαρικός, μεταπρατικός τομέας τῆς αίκονσμίάς οὐριοδρομεῖ. 'H ἐπιστροφή,

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ή κυ6έρνηση, ἐπικαλούμενη τούς στατιστικούς της ἀριθμούς, ότι

φέτας ἡ διαμηχανική παραγωγή θα έχει
σύξηθεῖ μέ ρυθμό τριπλάσια (σύν 5,5%)
ἀπό κεῖνον πού σημείωσε τό ’77 (σύν
1,6%). Ἐπισημαίνουν οῖ 6ιομήχανοι ὅτι τό

1978, χίλιες ἀπό τίς δυόμιση χιλιάδες ἀνώνυμες 6ιομηχσνικές ἐπιχειρήσεις, θα κλεί-

σαυν τόν ίσολογισμό τους μέ παθητικά καί
ότι ή διαμηχανική παραγωγή ύποχώρησε σέ
σημαντικό ἀριθμό κλαδων, ένῶ σέ ένα ἐξίσαυ σημαντικό ποσοστό ἐξαγώγιμων 6ιομηχάνικῶν προϊόντων σημειῶθηκε μείωση
τῶν ἐξαγωγῶν τους. Σέ ἐνα ἀλλα πασοστό

ή αὐξηση ῆταν μικρότερη ἀπό κείνη τοῦ
περασμένου χρόνου καί μόνα για τό ένα
τρίτα τῶν διαμηχανικῶν ἐξαγωγῶν ό ρυ-

θμός ἀνόδου των ήταν καλύτερος ἀπό κεῖνον τοῦ '77.

ZYI‘KPATHMENA αἰσιόδαξη, ἀλλα αἰσιόδαξη, ἐμφανίζεται ἡ κυ6έρνηση καί σέ ό,τι
ἀφαρά τίς έπενδύσεις-δημόσιες καί ἰδιωτι-

κές. Ἐντελῶς ἀντίθετη γνώμη ἐχουν οἰ
’ίδιοι οἱ 6ιομήχάνοι. Σύμφωνα —— ὐποστηρίζουν - μέ τίς ἀπαντήσεις πού έδωσαν αί
ἐπιχειρήσεις σέ ἐρωτηματαλόγιο τοῦ ΙΟΒΕ

καλύτερα. 'H περὶφημη ΕΛΕΒΜΕ (Ἐλληνική Ἐπιχείρηση Βιομηχανικῶν καί Μεταλλευτικῶν Ἐπενδύσεων) μελετά ἀκόμα τα
ἐπενδυτικά της σχέδιά στόν κλάδο τῆς χημείας καί τῆς πετροχημείάς. Καί τό μόνα
πού ῶς τώρα πρόκυψε ἀπ’ αύτές τίς «μελέτες» εἰναι, πότε νά προτείνεται ή Καθάλα
για χῶρος ἐγκατάστασης τῶν χημικῶν ἐργοστάσίων καί πότε τό Μεσολόγγι. Πότε νά
δίνεται προθαδισμα στήν ’ίδρυση ἐργοστασίου παραγωγῆς αἰθυλενίαυ (πρώτης ύλης
για τήν παραγωγή ἀλλων «παλυμερῶνυ γιά
τήν 6ιομηχάνία συνθετικῶν ἰνῶν καί πλαστικῶν) καί πότε να ἐγκαταλείπεται τό αἰθυλένια για να προκριθεῑ ἡ δημιουργία μο-

νάδων πολυσιθυλενίαυ κλπ, Πού σημαίνει
ότι θα συνεχιστεῖ ή εἰσαγωγή τῆς πρώτης
ϋλης ἀπό τό έξωτερικό, δπως γίνεται ῶς
τώρα, ἐνῶ ή κυ6έρνητική πρόθεση ἠταν ἡ
«διάνοιξη» νέων κλάδων μεταποιητικῆς
δραστηριότητας τῆς χώρας καί γι’ αὐτό
ἀνέλαθε τό Δημόσια τήν κεφαλαιοδότηση
τῶν νέων ἐπενδύσεων, ἐπειδή μπαρεῑ να
μήν ήταν ἀμέσως κερδογόνες.
ΘΑ ΗΤΑΝ ύπερθαλικό να θεθαιώσει κα-

λύσουν πρασωπικό καί στίς ἐμπορικές έπιχειρήσεις - μέ προτίμηση τίς εἰσαγωγικές.
Αὐτή, ὅμως, ή πισταδατική δραστηριότητα,
ἀνεξαρτητα ἀπό τό αν πρασπορίζει μεγάλα
κέρδη στίς ἐμπορικές Τραπεζες, ἐπιτείνει
τήν ύπερθολική ρευστότητα τῆς αίκονομίας. μέ αμεση συνέπειά, τήν άκάμψία τοῦ
πληθωρισμοῦ. Τό περίεργα εἶναι ότι δείχνει

να ἐγκρίνει τήν πισταδατική αὐτή πολιτική
ἡ ’ίδια ἡ κυ6έρνηση, ἀφοῦ καταρτίζει προγράμματα γιά αὐξηση τῶν τραπεζικῶν πι-

στώσεων τό 1979, μέ θαση τό ποσοστό

νοι - συνάντησάν καί σέ ἐκπρασώπους ξέ-

έπαγγελίες γιά συγκρότηση θιομηχανικῆς

νων (πολυεθνικῶν ῆ όχι) ἐπιχειρήσεων, πού

«ύπαδομής» πού θά στήριζε τή δημιουργία πλήθους ἀλλων δορυφορικῶν διαμηχανιῶν τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, γιά νά κατασκευασταῦν ἐργοστασιά παύ θα συνεχίζουν, ἀπλῶς, τήν ἐξάρτηση τῆς ἐλληνικῆς

εἶναι ἡ ἀπλή συντήρηση τῶν ἐγκαταστά-

σέων πού ήδη λειτουργοῦν. Τήν ’ίδια ἐπεν-

τούς Βολιδασκόπησαν για τα σχέδιά τους
στῆν περιοχή τῆς ἐλληνικῆς μεταποίησης.

ΑΥΤΑ γιά τόν ἰδιωτικό τομέα, Στόν κρατικό τομέα, τά πράγματα δέν εἶναι διόλου
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νίες γιά να συντηρήσουν τεχνητα τήν
παραγωγική τους έπίδαση καί να μήν ἀπα-

δυτική ἀπροθυμία - ἐπιμέναυν αἰ 6ιομήχα-

’ίδρυσης νέων μονάδων. Ἐπενδυτικα προγράμματα έχει ύπό ἐκτέλεση ένα μικρό μέρος 6ιαμηχανων. ”Ο,τι αὐσισστικό θα συμ6εῖ στόν διαμηχάνικό ἐπενδυτικό τομέά θα

τῆς

κεῑνες - πού εἰναι καί οί όγκωδέστερες ~
πού κατευθύναντάι στίς μεγαλες 6ιομήχα-

κές ἀνάγκες καί ὅχι τίς νέες ἐπενδύσεις
καί τήν ἀύξηση τοῦ ἐθνικοῦ προϊόντας.
Ἀλλά, εἰναι ή κυ6έρνηση, πού «μάχεται»-

ἐπιχειρηματιῶν (67% περίπου) δέν ἐχουν

ἐγκατάλειψη

στικά, περιοριστεῖ σέ δυό κατηγαρίες. Σέ

ἀνόδου τοῦ πληθωρισμαῦ καί τίς ἐμπορι-

προγραμματίσει για τό 1970 ἐπενδύσεις
ἐπέκτασης τῶν ἐγκαταστασεών
τους ή

ή

πὸθεσης για τήν έπιθίωση «ἐντός τῆς Εὐ90mm»Ol ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ πιστώσεις ἐχουν, οὐσια-

’ίδρυση πρωταγενοῦς σημασίας χημικῶν
διαμηχανιῶν, ύπαγορεύθηκε ἀπό ἀλλοδαπά συμφέροντα. Ἀπό τά συμφέροντα
π.χ, μεγάλων «Εὐρωπαϊκῶν» χημικῶν 6ιομηχάνιῶν, πού τά ἐργοστάσια τους παραγωγῆς αἰθυλενίου ύπολειταυργοῦν λόγω
τῆς κρίσεως καί εἰναι πολύ φυσικά να θέλουν «πελατες» στόν ἐμπορικό τους περίγυρο καί ὃχι νέους ἀνταγωνιστές. Δέν
μπσρεῖ, ὅμως, καί να μή μείνουν μέ πολλα
ἀναπαντητά ἐρωτήματα ὅσοι θλέπαυν νά
ἐγκαταλείπονται ol ἀρχικές κυ6έρνητικές

Ἐρευνῶν), τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν

δτι

ηγοῦνται τήν ἐνίσχυση τῆς παραγωγικῆς
μσς δραστηριότητας, σάν μοναδικῆς προϋ-

γιά

(Ἰνστιταῦτο Οἰκονομικῶν καί Βιομηχάνικῶν

νείς

συν-

επῶς, στόν ἐμπορομεσιτικό χαρακτήρα τῆς
ἐλληνικῆς οἰκονομίας εἰναι τό όρατό μσς
μέλλον, τήν ῶρα, ἀκριθῶς, πού ὅλα εἰα-

γιά

τήν

συγκράτηση

τοῦ

πληθωρισμοῡ,

ὐποστηρίζοντας ότι ό πληθωρισμός δέν είναι πρόσφορα κλίμα γιά ἐπενδύσεις. Πῶς
συμθιθαζοντάι οἰ ἀντιφατικές αύτές ἐνέργειές της; Πῶς ἰσχυρίζεται, ἠ κυ6έρνηση,
δτι θα καταπολεμήσει τόν πληθωρισμό
ἀφοῦ δημιουργεῖ - μέ τήν ναμισματοπιστωτική της πολιτική — όση ρευστότητα
χρειάζεται για να συντηρεῖται ό πληθωρισμος;
ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στό κρίσιμα έρώτημαέπιχειρεῖ ό προῦπολογισμός, πού διακηρύσσουν οἰ συντάκτες του, ὅτι εἰναι ἀντιπληθωριστικός καί ἀναπτυξιακός. Οὐτε τό ένα,
οὐτε τό ἀλλο. Θά ήταν ἀνατιτυξιακός ἀν

χρηματοδατοῦσε, πραγματικα,
ἀναπτυ·ξιακά ἐργα. Ἀλλά τέταια, ἐκτός ἀπό τίς
ἀκαρπες γεωτρήσεις για πετρέλαιο, δέν
ἐχαυν

ἀναγγελθεῖ.

Εἶναι ἀναμφισθήτητα

τή μιά μερια καί μειωμένη καταναλωτική
ίκανότητα, ἀπό τήν άλλη. Ὅταν έρχονται,
τώρα, αί ἐμπορικές τραπεζες καί χορηγοῦν
πιστώσεις σέ ἀναλογία τῆς αὐξημένης αὑ-

ἀπόρριψης τῆς είσήγησης ἐνός... Δασονόμαυί
ETAIPIA τσιμέντων προγραμματισε τήν
ἐπένδυση δυόμιση δισεκατομμυρίων δραχ-

πληθωριστικός, ἀφοῦ για τήν ἀντιμετώπιση

τῆς

τίποτε

μῶν, περίπου, για τήν ’ίδρυση νέας μονα-

τῶν ἐπενδυτικῶν - καί μόνον αὑτῶν; -

ἀλλα παρά να ύποθαηθοῦν τίς πληθωριστικές πιέσεις - αύτές πού προπαρασκεύασε
ό... ἀντιπληθωριστικός προϋπολογισμός μέ

δας. Ἐπέλεξε για περιοχή έγκατάστασής

ἀναγκῶν του, διανείζεται κατα 100% 6n6
τήν ἐσωτερική χρηματαγορά καί ἀπό τό
ἐξωτερικό. Διόλαυ δέν διαφέρει στό σημεῖα αὐτό, 6 κρατικὸς προύπολογισμός,
ἀπό τήν Δ.Ε.Η. ἡ ἀπό όποιαδήποτε άλλη
δημόσια ἐπιχείρηση,πού δαπανά τό σύνολα
τῶν ἐσόδων της για τίς τρέχουσες λει-“
τουργικές της ἀνάγκες καί προσφεύγει μονίμως στό δανεισμό για v6 κανει ἐπενδύσεις.

«ρευατότητας»,

δέν

κανουν

τόν ἀνάπηρα φαραλογικό του μηχανισμόί

της ένα λόφο, απαυ ὑπάρχει ,κατάλληλα
πέτρωμα. Τα ἀρμόδια ’Υπουργεῖα δέν εἰχαν
καμιά ἀντίρρηση για τό σημεῖα ἐγκατάστασης τῆς διαμηχανίας. Συμφωναῦσαν καί αἰ

κάταικαι τῆς παρακείμενης πόλης (σέ ἀπόσταση τριῶν χιλιομέτρων), πού κινδυνεύουν νά μείνουν χωρίς ἀπασχὸληση γιατί

θα σταματήσει σέ λίγα ἡ ἐκεῖ λειτουργία
ἐνός ήλεκτροπαραγωγικοῦ ἐργοστασίαυ μέ
λιγνίτη. Συμφωναῦσαν καί οί ’Υπηρεσίες
προστασίας τοῦ περιθαλλοντος. Διεφώ-

Η ΜΟΝΗ ἀντιπληθωριστική λειτουργία

νησε 6... Δασονόμσς τῆς περιαχῆςί

τοῦ κρατικοῦ προῦπολογισμοῦ, ἡ φορολο-

'O

ὁποῖος χαρακτήρισε τόν λόφο μέ τούς λίγους σκόρπιους θάμνους «δασική περι-

γία, μέ τόν τρόπο πού ἐφαρμόζεται, θαηθαει για τήν ἀναπτυξη πληθωριστικῶν πιέσεων, ἀντί v6 τίς ἀμθλύνει.

οχή», ἠ ὁποία - σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα δέν ἐπιτρέπεται v6 καταστραφεῑ για νά ἐγ-

Η ΑΜΕΣΗ φοραλογία τοῦ εἰσοδήματας
ἀφαιρεῖ - κατα ἀπακλειστικότητα - τίς

νουν ἀλλα έργα. T6 ἀρμόδιο Ὑπουργεῑο

πρόσθετες δραχμές πού δίνονται σταύς
μισθωτούς, σαν ἀναπροσαρμαγή τοῦ όνομαστικοῦ τους εἰσαδήματος. Σ’ αὐτήν του

δέν τολμά v6 προχωρήσει στήν ἀπόρριψη
τοῦ χαρακτηρισμοῦ τού Δασονόμου, μέ τό
ἐπιχείρημα, ότι, παρόμοια ἐνέργεια θα...

' τή λειτουργία, 6 προῦπαλογισμας, δχι μόνα
«δρα» ἀντιπληθωριστικα, ἀλλα ρακανίζει
καί ἐνα μικρότερα ή μεγαλύτερο ποσαστα
ἀπό τήν ἀγοραστική ίκανότητα τοῦ μισθω-

ἀνοίξει τό δρόμα γιά καταπατήσεις δασι-

τοῦ, ὁποια ήταν π ρίν ἀπό τίς ὀνομαστι-

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ὅσα καί ἀν εἶναι ἐντυπωσιακή, δέν εἶναι ὴ μοναδική. Ἀντίθετα, εἰ-

κατασταθοῦν ἐργοστασια, οἰκισμοί ἤ να γί-

κῶν περιοχῶν μέ ἐγκρίσεις τῶν Δασονόμων

καί παρά τήν ἀντίθετη — ἐνδεχομένως —
αποψη τοῦ Ὑπουανείουί

“ κές αὐξήσεις τῶν ἀποδοχῶν του. Αὑτή ή
κατηγορία, λοιπόν, τῶν καταναλωτῶν δέν
δημιουργεῖ πληθωριστικές πιέσεις, ἀφοῦ

ναι χαρακτηριστικό δεῖγμα τοῦ μίγματος

δέν αὐξάνει τή ζήτηση προϊόντων.
OI ΑΛΛΕΣ κατηγορίες είσοδηματιῶν,
έκεῖνες πού ΔΕΝ πληρώναυν φόρους ἡ
πληρώναυν πολύ λιγότερους ἀπό ὅσους θα
δικαιολογοῦσαν T6 κέρδη τους, ἀναπρο-
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σαρμόζουν ἐπίσης μέ θαση τόν τιμάριθμο
Ι]

τίς τιμές τῶν προϊόντων πού παραγαυν ή
τῶν ὑπηρεσιῶν πού πρασφέρουν. Ἀλλά τι-

,ΙΙ

μαριθμική ἀναπροσαρμογή ἐνός προϊόντος

/

I,

τάει α’ύξηση τοῦ όνομαστικοῦ του εἰσαδήματος κατα τό πασοστὸ πού ἀνέθηκε 6 τιμάριθμος, γιατί 6 τιμάριθμας ἀντιπρόσωπεύει τόν μέσα δρα αὑξησης τῶν τιμῶν
όλων τῶν εἰδῶν καί ὑπηρεσιῶν πού καταναλώνει μια αίκογένεια μισθωτοῦ. Μέ τόν

ἰ’διο δείκτη δέν ἐχει καμιά, ἀπολύτως καμιά, σχέση T6 κόστος παραγωγῆς ἐνός
προϊόντος. Ἠ παραγωγή παπαυτσιῶν, π.χ,,

εἰναι δυνατό v6 ἐπηρεαστεῖ ἀπό τήν αὐξηση τῆς τιμῆς τῶν... διδακτρων στα σχολεῑα, ἡ ἀπό τήν ἀνατίμηση τῶν εἰδῶν «ἀταμικῆς ὑγιεινῆς καί καθαριότητας»; Ε’ίδη καί
ὑπηρεσίες πού ἀσφαλῶς, καί μέ σημαντικό
συντελεστή, μάλιστα, ἐπηρεαζουν τή δαπάνη ἐνός εἰσοδήματος μισθωτοῦ.
ΟΤΑΝ, ὅμως, ένας μή μισθωτός είσοδη-

ματίας ἀναπροσαρμόζει κατά τό ’ίδιο τιμαριθμικό πασοστό T6 κέρδη ταυ καί αὐτα T6

κέρδη

μένόυν ἀφορολόγητα, τότε δη-

μιουργεῖται πρόσθετη εἰσοδηματική ἀνισότητα μεταξύ αὐτοῦ καί τοῦ μισθωτοῦ ῆ τοῦ
πλήρως φοραλογούμεναυ πολίτη. Αὑτή ἡ
εἰσοδηματική ἀνισότητα σημαίνει πρόσθετα χρῆμα στα χέρια ἐνός πολύ μεγάλου
- ἀν δέν εἰναι τό μεγαλύτερο - μέρους
τοῦ ἐλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Σημαίνει, μέ
ἀλλα λόγια, ὐπερθαλική «ρευστότητα» ἀπό

κονομικα μσς προθλήματα, ένῶ αἰ ἐπιτήδειοι ἐκμεταλλεὺονται αὑτό τό καθεστώς,
γιατί τούς πρασφέρεται,περισσότερο ἀπό

ὁποιοδήπατε

ἀλλο. για v6 πραωθήσουν

δραστηριότητες παρανομης

ή μιάς ὑπηρεσίας δέν έχει κανένα ἀπολύτως πραγματικα δικαιολογητικό, πλήν τῆς
κερδοσκαπικῆς μανίας. (Εἶναι τό ἀλλο ακρο
τῆς ««σοσιαλμανίαςν). ”Ενας μισθωτός ζη-

εὐθυνοφαθίας καί ἀνευθυνότητας παύ χαρακτηρίζει δχι μόνα τόν κρατικό μηχανισμό, ἀλλά καί τήν ’ίδια τήν κυ6έρνηση, Μέ
ἀποτέλεσμα, v6 μήν ἀναλάμθανει κανείς
τήν εἰσήγηση καί ἐφαρμαγή λύσεων πού
ἀξιώνουν τα δυσχερή, σύγχρονα έθνικοαι-

κερδοσυλλο-

γῆς. Μέσα 0' αὑτό τό κλίμα τῶν ἐξαταμικευμένων ἐπιδιώξεων, εἶναι πολύ φυσικό

TO «MHXANHMA» παράγει καί ἀλλα
«ἀγαθάυί Τά πλούσια εἰσοδήματα ζητάνε
προϊόντα πού εἰσάγονται. T6 χαμηλα εἰσαδήματα, δέν εἰναι ἐπαρκῆ για v6 ἀπορροφήσουν περισσότερα προϊόντα ἀπό 606

ἐγχώρια παραγονται. ”Αν 0T6 τελευταῖα
προστεθεῑ καί ἡ κάμψη τῶν ἐξαγωγῶν ἐξαιτίας τῶν περιορισμῶν στήν κατανάλωση
πού ἐχαυν ἐπιθαλει στό ἐσωτερικό τους
όλες αί χῶρες μέ τίς ὁπαῑες ἐχουμε ἐμπαρικές συναλλαγές, τότε έχουμε T6 διπλό
ἀρνητικό ἀποτέλεσμα;

να ἀνθοῦν διεκδικήσεις πού δέν έχουν καί
πολύ σχέση μέ τα συλλογικα συμφέροντα,
πού καθε ἀλλα παρα πειθαρχοῦν στήν
ἀνάγκη όμόκεντρης, ὑπεύθυνης συμπερι-

φοράς για να έμπόδισταῦν ἐξελίξεις παλύμορφα ἀνησυχητικές.

O Πρῶτο, νά διευρύνεται τό ἐλλειμμα τοῦ
ἐμπορικοῦ μσς ἰσαζυγίαυ γιατί αὐξανουν οἰ
εἰσαγωγές ταχύτερα ἀπό τίς ἐξαγωγές, καί·
Ο Δεύτερα, v6 μήν ἐνθαρρύνονται οἰ
ἐπενδύσεις, ἀφοῦ καί ἡ ἐσωτερική ἀγορά
καρκινοθατεῑ καί αἰ ἐξαγωγές ὑποχωροῦν.
ΜΕ ΟΣΑ «ψιμύθιά» καί αν ἐπιχειρηθεῑ ή
ῶραιαποίηση αὐτῆς τῆς πραγματικότητας,
δέν παύει να εἶναι ή τρέχουσα οἰκονομική
μσς πραγματικότητα. Λογικό πραϊόν τῆς
χαρακτηριστικῆς ἀτολμίας στή λήψη δραστικῶνμέτρων οίκονομικῆς πολιτικῆς για
τήν μεταθαλή της, πού εἰναι καί ἡ μοναδική
μέθοδος γιά τήν ἀντιμετώπισή της. Ἀξίζει
· νά μνημονευθεῑ ή περίπτωση μιᾱς μεγάλης
θιαμηχανικῆς ἐπένδυσης, πού δέν πραγματοποιεῖται, γιατί οί ἀρμόδιαι ὑπουργοί
δέν θέλουν νά ἀναλάθαυν τήν εύθύνη
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Οἱ πολιτικές ἐξελίξεις μπροστα στό 1979
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Τοῦ Σπ. Λιναρδατου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ χρονιά γιά τήν Ἑλλάδα θά,εἷναι ὁπωσδήποτε τό
1979. Καί πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἀναμένεται, ὅτι ὥς τό καλοκαίρι, θά ὑπογραφεῑ ἡ συμφωνία για τήν ἔνταξη τῆς χώρας μας στήν ΕΘΚ, πού θά
ἰσχύσει ὅέόαια ἀπό τήν 1η Γενάρη τοῦ 1981, ἀφοῦ ἐπικυρωθεῐ δηλαδή καί ἀπό τά κοινοόούλια, τό δικό μας καί τῶν Ἐννέα. Καί ὅλοι εἴτε ὑποστηρίζουμε, εἴτε καταπολεμοῦμε τήν ἔνταξη, εἴτε ἁπλά καί
μόνο τή θεωροῦμε ἀναπόφευκτο πιά γεγονός μέ τά θετικά καί τά ἁρνητικά του - συμφωνοῦμε, ὅτι θά σημαδέψει τήν παραπέρα πορεία
τοῦ λαοῦ μας. Ἐξελίξεις προὸλέπονται ἥ, τουλάχιστον δέν ἀποκλείονται καί στό Κυπριακό, στίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, στό Αἰγαῑο, στίς σχέσεις μέ τό ΝΑ T0.

Ο cO κ. Καραμανλῆς θα μεταπηδήσει στήν προεδρεία τῆς Δημοκρατίας Ο T6 Συνέδρια τῆς Ν.Δ. θά έκλέξει νέα ἀρχηγό Ο Προδλήματα
αὑτοπρασδωρισμοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ

ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΗ πάντως παρουσιάζεται αὐτή τή στιγμή, ἡ ἐξέλιξη πού πραθλέπεται ἀπό τήν πρώτη ἐκδοχή. Καί ἡ
ἂποψη αὐτή, ὅτι δηλαδή ὁ κ. Καραμανλής θα πάει στὴν προεδρεία τῆς Δημοκρατίας ἀμέσως μετά τήν ὑπογραφή τῆς
συμφωνίας γιά τήν ἐνταξη τῆς χώρας μας
στὴν EOK, ἐνισχύεται καί ἀπό τὴ
σπουδή πού δείχνει τώρα ὁ ἀρχηγός τῆς
Ν.Δ. για τήν ὀργάνωση τοῦ κόμματός
του, ἀλλα καί ἀπό τήν ὁμιλία του στήν
τελευταία συνεδρίαση τῆς Κοινοδουλευτικῆς “Ομαδας.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, στήν ὁμιλία του αὐτή
(15 Δεκεμὸρίου) 6 κ. Καραμανλῆς ὑπογραμμισε, ἀνάμεσα σέ ἄλλα, ὅτι ἡ ἀλλαγή πρωθυπαυργῶν καί ἀρχηγῶν τοῦ
κόμματος «σημαίνει ἀνανέωση προσώ-

Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΙ-ΙΣ ὑπολογίζει πιθανότατα ὅτι για πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας θά ψηφιστεῐ ,καί ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, ἀφοῦ ὁ κ. Α. Παπανδρέου ἔχει
πολιτικά, συμφέρον νά δοηθήσει νά
ὑπάρξουν ἐξελίξεις, ἀλλά καί να ἰσχυροποιηθοῦν οἱ θεσμοί γιά νά ἐμπεδωθεῖ ἡ
ὁμαλότητα.
ΕΙΝΑΙ πολύ πιθανά λοιπόν τό συνέδρια τῆς «Ν.Δ.» πού προγραμματίζεται τώρα για τό καλοκαίρι να κληθεῐ να ἐκλέξει ἀλλο ἀρχηγό - τόν κ. Γ.
Ράλλη ἤ τόν κ. K. Παπακωνσταντίνου.

ΣΙΞ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ,
εἴτε καί ἄσχετα μέ

τήν πορεία τῶν μέγα
λων ἐξωτερικῶν θεμάτων, πρέπει να-

ἀναμένονται καί ἐσωτερικές ἐξελίξεις. Σχετικα μέ τίς προθέσεις τοῦ κ. Καραμανλῆ δύο ἐκδοχές ὑποοτηρίζονται ἀπό τούς «καλά πληροφορημένους», σαν οἱ πιθανότερες. Κατά τή
μία, ἀμέσως μετα τήν ὑπογραφὴ τῆς
συμφωνίας μέ τήν EOK, δηλαδή τό καλοκαίρι ἤ τό ἀργότερο, τό φθινόπωρο
τοῦ 1979, 6 κ. Καραμανλῆς θα μεταπηδήσει στήν προεδρεία τῆς Δημοκρατίας..
- Στήν περίπτωση αὐτή, δέν θα πρέπει νά
ἀναμένονται νέες ἐκλαγές-νωρίτερα ἀπό
τό φθινόπωρο τοῦ 1980.
KATA T11 δευτερη ἐκδοχή, ὁ κ. Καραμανλῆς θα εἶναι ἀρχηγός τῆς «Νέας Δημοκρατίας» καί στίς νέες ἐκλογές πού θα
γίνουν τό φθινόπωρο τοῦ 1979 ἤ τό ἀργότερο τήν ἀνοιξη τοῦ 1980. Οἱ ὑποστηρικτές τῆς δευτέρης αὐτῆς έκὸαχής έπικαλοῦνται τό ἐπιχείρημα ὅτι ὁ Πρωθυπουργός θα θελήσει ὁ ἴδιος να δώσει τήν
ἐπι-λογική μάχη ἀπό τήν ὁποία θα κριθεῐ
τό «ανοιγμα» του πρός τό Κέντρο, δηλαδή ἡ περίφημη «διεύρυνση» τῆς κυ6έρνησης καί τοῦ κόμματος.
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Ο Ἱδρὺεται τό νέα «Κόμμα τοῦ
Δημοκρατικαῦ Σοσιαλισμαῦι)
Ο Θά συνεχιστεῖ ἡ κρίση στήν «πα
ραδασιακή» Ἀριστερά.

πων, ἀνανέωση ἐλπίδων καί ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιά τήν μονιμότητα καί τήν σταθερότητα τοῦ κόμματος».
ΕΤΣΙ έπιὸεὸαίωσε ἐμμεσα πληροφορίες προερχόμενες ἀπό πολύ ἐγκυρες πηγές ότι 6 Πρωθυπουργός καί δασικοί
ἐπιτελεῖς τοῦ κόμματός του σχεδιάζουν
καί έπιδιώκουν να καθιερώσουν, μέ τή
διεὺρυνση, μετά τήν μετακίνηση τοῦ κ.
Καραμανλῆ στήν προεδρεία τῆς Δημοκρατίας, σύστημα ἐναλλαγής πρωθυπαυργῶν ἀπό τούς κόλπους τῆς «Νέας
Δημοκρατίας» κατά τό ἰταλικό πρότυπο
τῆς Χριστιανοδημοκρατίας. («Τό Βήμα»,
1 Σεπτεμόρίου 1978).

Προὸλήματα

του
ΠΑΣΟΚ
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ ὅσα έχει δηλώσει 6 κ.
A.
Παπανδρέου
(συνέντευξη
στό
«Βήμα», 28 Φεδρουαρίαυ 1978) ὥς τό
τέλος τοῦ 1979, θά πρέπει καί τό ΠΑΣΟΚ νά ἀρχίσει νά προετοιμάζεται γιά
τό πρῶτα συνέδριό του, πού ὁ Πρόεδρός

Ιτου τό τοποθέτησε τό ἀργότερο τό 1980.
ΩΣ τότε εἶναι φυσικό ἡ ἡγεσία τοῦ
ΠΑΣΟΚ να ἀσχολεῖται τόσα μέ τήν

παραπέρα ἀποσαφήνιση τῆς ίδεολογίας
τοῦ «Κινήματος» καί τῶν 6115003111190γραμματικῶν στόχων του στὴν περίπτωση, πού δέν εἶναι πιά σήμερα τόσα
ἀπίθανη, νά κληθεῖ. νά πάρει μέρος στὴ
διακυὸέρνηση τῆς χώρας, 600 καί μέ τήν
δελτίωση τῶν ὀργανώσεών του, πού ὅπως δήλωσε ἀμέσως μετά τίς δημοτικές
ἐκλογές ὁ κ. Α. Παπανδρέου - παραυσιάζουν « θύλακες ἀδυναμιῶν».
H KENTPIKH Ἐπιτροπή . τοῦ ΠΑΣΟΚ, στήν πρώτη συνεδρίασὴ της μετά
τίς δημοτικές ἐκλογές, πού ἐχει ἀνακοινωθεῑ ὅτι θα γίνει τά μέσα τοῦ Γενάρη,
εἶναι πιθανό νά θίξει όρισμένα ἀπό T6
προδλήματα πού ἀντιμετωπίζουν οἱ ὀργανώσεις καί ἡ κοινοδαυλευτική ἐκπροσώπηση τοῦ «Κινήματος» (στασιμότητας, ίδεολογικῶν καί προσωπικῶν ἀντιθέσεων, ἐπιπέδου, ἀδυναμίας νά ἐκφράσουν καί νά «ἀγκαλιάσουν» τὴ μεγάλη
ἐπιρροὴ T013 ΠΑΣΟΚ καί ἀλλα).

ξηση τῆς ἐπιρροῆς του, πού ἀποδείχθηκαν καί στίς δουλευτικές καί στίς δημοτικές ἐκλογές, ἀντιλαμδανεται ὅτι εἶναι
περιορισμένες οἱ παραπέρα δυνατότητές
του καί ὁμολογεῖ τώρα τήν ἀνάγκη νά
ἀπαντήσει στό πρόὸλημα τῆς «ἐνότητας
τῆς Ἀριστερᾶς».
ΑΛΛΑ ἡ έπιχείρηση «κόμμα τῶν ἐαμογενῶν» δέν δρῆκε ἀπήχηση καί, ἐξαλλου, ὡρισμένοι ἡγετικοί ’παράγοντες τοῦ
ΚΚΕ, για διάφορους λόγους, ἐκδήλωσαν
τήν ἀντίθεσή τους στὴ δημιουργία ἑνός
τεχνητοῦ κατασκευάσματος. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ένῶ νεοφώτιστος, ὄιν καί
ἡλικιωμένος, «σωστός μαρξιστής ·- λενινιστής», ἀνάγγειλε ἀπό τίς στήλες τοῦ
«Ριζασπάστη», τὴν ἐπικείμενη δημιουργία τοῦ «κόμματος τῶν ἐαμαγενῶν»,
ὑποστηρίξαντας τήν πρωτοόουλία» T013
Μίκη Θεοδωράκη, τό ἴδιο τό ἐπίσημα
ὃργανο T013 KKE, ὕστερα ἀπό λίγες μέρες, μέ σχόλια του, χαρακτήρισε 616011κές τίςσκέψεις γιά ἄλλο κόμμα.

Νέα
κόμμα
τοῦ Κέντραυ
ΝΕΕΣ

διαμορφώσεις

ἀναμένονται

σταύς πρώτους μῆνες T013 1979 στό χῶρο

τοῦ Κέντρου, πού χειμάζεται ἀπό τό
1977. "Onwg εἶναι γνωστό, προετοιμάζεται ἡ ἵδρυση μέ «ἀνασυντακτικὴ συνδιάσκεψη», τό Φλεδάρη ή Μάρτη, τοῦ
«Κόμματος τοῦ Δημοκρατικοῦ Σοσιαλι-

σμου».
ΤΙΣ δασικές ἰδεολογικές καί προγραμματικές ἀρχές T013 νέου κόμματος τίς ἔχει
ἐξαγγείλει ἤδη 6 ἀνεξάρτητος δουλευτής
κ. Ι. Πεσμαζόγλου σέ 6130 ὁμιλίες του στή
Λάρισα στίς 10 Δεκεμόρίου. Στίς διαδικασίες γιά τήν ἵδρυση τοῦ «Κ.Δ.Σ.» θά
πάρουν μέρος, ἐκτός ἀπό τούς ἀνεξάρτητους δουλευτές πού προέρχονται ἀπό τήν
ΕΔΗΚ, ἡ ΔΗΣΕΚ, ἡ πλειοψηφία, ταυλάχιστον, τῶν στελεχῶν τῆς «Σοσιαλιστικής Πρωταόουλίας», πού ὁριστικές

ἀποφάσεις θά “ πάρει ἡ Κεντρική της
Ἐπιτροπή στή συνεδρίασή της τῆς 2οης
καί 21ης Ἰανουαρίου καί άλλοι παράγοντες.
ΑΠΟ τήν ἐπιτυχία τῶν διαδικασιῶν
αὐτῶν καί ἀπό τὴν ἀπὴχηση πού θά έχει
τό νέα κεντρῶο κόμμα θά ἐξαρτηθοῦν 01
ἐξελίξεις στό χῶρο τοῦ Κέντρου καί ἡ
ὁριστικὴ τύχη τῆς ΕΔΗΚ, πού ὁ κ. Ι. Ζίγδης καταὸάλλει ἀπεγνωσμένες προαπάθειες νά τή διατηρήσει οτή· ζωή ῶς
προσωπικό του κόμμα.

Τό ΚΚΕ
καί αἱ
«ἐαμογενεῑς»

ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ δημοσιογράφος, παλαιός αὐτός ἀγωνιστὴς καί μέ στενές
σχέσεις μέ τὴν ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ, σέ δύο
ἄρθρα του σέ άλλη ἐφημερίδα, ἀποδοκίμασε τίς προσπάθειες γιά «δορυφορικές
συμμαχίες», χαρακτήρισε ξεπερασμένα
καί ἀπατυχημένο τό πείραμα τῆς «συσπείρωσης τῆς ἐαμογενοῦς ἀριστερᾶς»
πού έγινε στίς δημοτικές ἐκλογές στὴν
Ἀθήνα, ἀμφισδήτησε καί τό πολιτικό
κύρας, στό ἐσωτερικό τῆς χώρας, τοῦ
Μίκη καί ζήτησε «ἑνότητα τῆς Ἀριστερᾶς πάνω σέ ἰσότιμη καί εἰλικρινή δάση»
καί προσπαθεια νά δημιουργηθεῐ ὁ «Μεγάλος Συνασπισμός» μέ τό ΠΑΣΟΚ.
(«Ἐλευθεροτυπία», 14 καί 15 Δεκεμδρίκου 1978),
ΟΛΑ αὑτά δείχνουν, ὅτι καί μέσα στό
ΚΚΕ, παρόλο πού ἡ ἡγεσία του μένει
πάντα προσκολλημένη στόν «προλεταριακό διεθνισμό», δηλαδή στὴ σοδιετική
καθοδήγηση, ἀναμασώντας τίς σοδιετικές θέσεις σέ ὅλα τά μεγάλα πραόλήματα, ἀκόμα καί στά δικά μας τά ἐθνικά,,
ὅπως τῆς Κύπρου, τοῦ Αἰγαίου, κ. ἀ. γίνονται κάποιες ζημώσεις, συζητὴσεις καί
διαφοροποιήσεις.
·

τος, ἡ «ἑνότητα δράσης» τής Ἀριστερᾶς
11.6, χωρίς ὅμως νά ὑπάρχει άμεση προοπτική νά λυθοῦν.
H ΣΗΜΕΡΙΝΗ Ἐκτελεστική Ἐπιτροπή τής ΕΔΑ - πού ἀποτελεῖται, μετά
τήν Γ ’ Συνδιάσκεψη τοῦ Ἀπρίλη, σχεδόν
ἀποκλειστικά ἀπό παλαιά στελέχη τοῦ
'KKE, δίνοντας ὅχι μόνο μέ τὴ σύνθεση
της, ἀλλά καί μέ τὴ φρασεολογία καί τό
περιεχόμενα τῶν ἀνακοινώσεων καί
ἀποφάσεών της τήν εἰκόνα ἑνός ἀκόμα
κομμουνιστικοῦ κόμματος - ἔκανε, μέ

«μισή καρδιά», μιά ἀπόπειρα νά ἐπαναφέρει στούς κόλπους της τά στελέχη πού
έχουν διαφωνήσει καί, οὐσιαστικά ἤ καί
τυπικά, ἀποχωρήσει. Ἡ προσπάθεια,

ὅπως ἦταν φυσικό, ἀπέτυχε.
ΤΑ ΔΥΟ μικρά αὐτά κόμματα, καθώς
καί ἀλλες, συνεχῶς διασπώμενες, ὁμάδες
τῆς Ἀριστερᾶς καί ένα πλῆθος ἀδέσμευτων ἀριστερῶν ἀντιμετωπίζουν 006696
διλήμματα ἐπιλογῶν καί συνθλίὸονται
ἀναμεσα στό ΠΑΣΟΚ καί τό ΚΚΕ.
Ἀλλά καί T6 6130 613T6 μεγαλύτερα κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς, ὅσα καί να προσελκύουν, ἰδιαίτερα τό ΠΑΣΟΚ, ὁλοένα
μεγαλύτέρη ἐκλογική πελατεία, δέν εἶναι
ὥριμα, οὒτε ἀπό ἀποψη πολιτικῆς, οὐτε
ἀπό ἐσωκομματικές λειτουργίες, νά ὑποδεχθοῦν καί νά ἱκανοποιήσουν τίς ἀνησυχίες ἑνός πλήθους ἀριστερῶν μέ σο6αρό προὸληματισμό, πού ἀναζητοῦν ἦ
πού ὁπωσδήποτε δέν ἀρνοῦνται κάποια,
κομματικὴ στέγη. ”Ετσι, ἡ κρίση στήν
Ἀριστερά, μέ ὅλες τίς μορφές της, θά
συνεχιστεῖ ἀκόμα για πολύ.
ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ, μποροῦμε νά ὑποθέσουμε πώς, άμεση ἤ ἐμμεση, ἐπίδρααη
στίς ἐξελίξεις θα ἐχουν ἀπό τή μία οἱ
προσπάθειες τῶν ἀκροδεξιῶν νά συσπειρωθοῦν καί νά ἀποσταθεροποιὴσουν τὴ
δημοκρατικὴ πορεία τῆς χώρας καί, ἀπό
τήν άλλη, οἱ ἀπεργιακοί ἀγῶνες πού
ἀναμένονται νά ξεσπάσουν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ χρόνου, μέ στόχο τήν πολιτική
τῆς λιτότητας καί ἀφορμή τόν πληθωρι-

«ἀνανεωτικός
χῶρος»
ΑΚΟΜΛ περισσότερες ζυμώσεις καί
συζητήσεις γίνονται, στό ΚΚΕ ἐσ. - πού,
καθώς ἐχει περιπλακεῖ στό ἀδιέξοδο τοῦ
τίτλου του καί τῆς ἐπιμανής του νά διεκδικεῖ τόν κομμουνιστικό χῶρο, κινδυνεύει να μετατραπεί σέ μία όμάδα πίεσης
ἀπό τά ἐξω γιά τήν «ἀνανέωση» τοῦ
ΚΚΕικαί στήν ΕΔΑ, πού ἀντιμετωπίζει
ἀμεσο πρόὸλημα ἐπιόίωσης. Στήν Κεν-

τρική Ἐπιτροπή τοῦ ΚΚΕ ἐσ. πού ἡ
ΖΥΜΩΣΕΙΣ συνεχίζονται καί στό
χῶρο τῆς «παραδοσιακῆς» Ἀριστερᾶς.
Τό ΚΚΕ, παρά τό δυναμισμό καί τήν αὔ-

σύνοδός της ἀναὸλήθηκε για τά μέσα τοῦ
Γενάρη, θά συζητηθοῦν όρισμένα 6601116
προόλήματα, ὅπως τοῦ τίλου τοῦ κόμμα15

Αύτή ἡ φαση χαρακτηρίζεται, στῆν
λογική τῆς ἐπίσημης ἄποψης, κύρια ἀπό

Ποιά-

μιά 0111/1161119111011 τοῦ μεγαλύτερου μέ-

3Αριστερά
καί 11016
01101151961011;

ρους τῶν ὀπαδῶν καί ψηφοφόρων γύρω
ἀπό τό ΚΚΕ. Ἀφετηρία καί τέλος αὐτῆς
τῆς διαπίστωσης εἶναι οἱ ἐκλογές τοῦ
1977 καί οἱ δημοτικές ἐκλογές τοῦ 1978,
πού, ἰδωμένες μέσα ἀπό τήν ἰδιόμορφη,
φύση τους — κυρίως στήν ἐπαρχία - ση-.
μαίνουν ὅτι 16 ἐκλογικά στρώματα ἐπικύρωσαν γενικά τήν πορεία πρός τήν
ὁριοθέτηση τῆς σημερινῆς «πολιτικῆς
πελατείας» τοῦ ΚΚΕ.
H ΕΚΛΟΓΙΚΗ ὅμως ἀποσαφήνιση τῆς
φυσιογνωμίας τῆς ἀριστερὰς, θέτει καί
τό ζήτημα κάποιας μονιμώτερης πλαισίωσης, εὐρύτερου πολιτικοῦ χαρακτῆρα, τῶν στρωμάτων πού προσέγγισαν
τό ΚΚΕ 0' αὐτὴ T11 φαση. ‘H πλαισίωση
αὐτή αἰτιολογεῖται, ἀνάμεσα στ’ ἀλλα,
κι“ ἀπό μιά ἀντικειμενική τάση, 66 λέγαμε, ἑνός ὑπό ἀνάπτυξη πολιτικοῦ ὀργανισμοῦῑ,

H ΑΠΟΠΕῙΡΑ μιᾶς τοποθέτησης πού ἐπιχειρεῖται 0’ αὐτόν τόν σχολιασμό ἐντάσσεται
στήν τρέχουσα «κατάσταση
πραγμάτων» ἑνός τμήματος
τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων τῆς
χώρας.
ΤΗ ΔῙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ τή

θεω-

ροῦμε ἀναγκαία τόσο γιά τή
μορφή πού θά πάρουν οἱ
παρατηρήσεις, ὅσο καί γιά τόν
ἑντοπισμό τοῦ πολιτικοῦ χώρου πού ἀναφέρονται.
ΥΠΑΡΧΕΙ μιά ἀνάγκη γιά
σαφήνεια στήν χρήση τῶν πολιτικῶν ὅρων. Σαφήνεια πού
ὑπακούει στό διπλό αἴτημα;
τῆς ἠθικῆς δεοντολογίας στόν
πολιτικό λόγο καί τῆς μέθοδολογίας ἀνάλυσης ἑνός πολιτι-

- κοῦ φαινομένου.
ΟΤΑΝ μιλάμε γιά «συσπείρωση ἀριστερᾶς» 66 πρέπει τό ἀντικείμενα τοῦ
λόγου μας νά καθοριστεῖ ἐπακριὸῶς.
Στήν προκειμένη περίπτωση μιλάμε για
τήν ἀριστερά καί τίς προοπτικές της έτσι
ὅπως τὴν δλέπει τό ΚΚΕ καί 6001 6vέχονται σέ μιά προόληματική «συσπείρωσης» πού ἐχει κοινά σημεῖα μέ τήν
ὁμώνυμη προδληματική τοῦ ΚΚΕ. Μιλᾶμε λοιπόν για έναν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς - στήν σημερινὴ πολιτική της φαση.
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ΤὴνΙ κοίνωνικοποίησῆ του μέ τήν έννοια τῆς διεύρυνσης τῆς ἀρχικῆς καί
πρωταγενοῦς ταυτότητάς του πρός συγγενεῖς χώρους πολιτικῆς ἤ καί ἰδεολογικῆς ἀναφορᾶς, μέ στόχο τήν πολιτικὴ
του ἐπιρροὴ σέ ἐθνικό ἐπίπεδα. Θά μποραύσαμε v6 1011065T110011115. 6116 μιά
ἀποψη. σ’ αὐτό τό πλαίσια τὴ σχετική φιλολογία καί δραστηριότητα γύρω ἀπό T11
«συσπείρωση τῆς ἀριστερᾶς» (ἢ ἀλλιῶς,
κατά μιά ἀμφιλεγόμενη ἱστορικίζουσα
κατηγορίας «ἐαμογενής 69101596»).
ΑΜΕΣΩΣ μετά τίς ἐκλογές τοῦ 1977,
παρουσιαστηκε -καίπιστεύουμε
ὅτι ἔμεινε 6101 ὥς τώρα -“ μέ μορφή
α ἰ τ ὴ μ α τ ο ς ἡ διεύρυνση τῶν· τάξεων
τοῦ ΚΚΕ καί εὐρύτερα τῆς ἀριστερᾶς, σέ
μιά μορφὴ συσπείρωσης μέ άξονα ἀναφορᾶς της τό KKE. T6 αἴτημα για T11 συσπείρωση τῆς ἀριστερᾶς καί τό ἀνοιγμα
τοῦ Κ.Κ. στά «ἀριστεροποιημένα» στρώματα, πέρασε σέ ἀποφάσεις διαφόρων
σωμάτων ἀνάμεσα στά ὁποῖα καί στό
100 συνέδρια πού τοποθέτησε τὴ συσπείρωση τῆς ἀριστερᾶς σάν προϋπόθεσηΛ γιά τήν «ἀντιῖμπεριαλιστική συμπαράταξη».
Η ΣΥΛΛΗΨΗ αὐτή συγκεκριμένοποιήθηκε περισσότερα στίς δημοτικές
ἐκλογές ὅπου,“μέ χαρακτηριστικὴ περίπτωση τήν Ἀθήνα οἱ διάφοροι συνδυασμοί πού ὑποστηρίχτηκαν σέ καμματικό
ἐπίπεδα μόνο ἀπό τό ΚΚΕ, φιλοδόξησαν
νά παρουσιαστσῦν 06 μιά ἀντιπρόσωπευτικὴ φυσιογνωμία γιά ὅλη τήν Ἀριστερά. Κινούμενη σέ μιά λογική πού ἐπιδάλλεται 611 τῶν πραγμάτων, ἡ προαπτικὴ γιά τὴ μεθοδευμένη συσπείρωση
τῆς ·Ἀριστερᾶς, εἰδε νά δικαιώνεται.
Ταυτόχρονα, ἡ διαδικασία τῆς μεθόδευσης αὐτῆς τέθηκέ ’ μέ συγκεκριμένο
τρόπο.
KYPIAPXO πρόσωπα πού ἀνέλαὸε,
ἀρρητα, τήν ἐντολή ἀπό τό ΚΚΕ για τήν
«συσπείρωση» εἶναι 6 Μίκης Θεοδωράκης, — «ἐκλογικά ἐπικυρωμένος» ἀπό τίς

δημοτικές ἐκλογές τῆς Ἀθήνας.
.
Η «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ἀναφέρεται κύρια στήν «ἐαμογενῆ ἀριστερά», ἰδίως
ὕστερα ἀπό τὴν ἐκτίμηση τῆς ΚΕ τοῦ
ΚΚΕ ὅτι στίς δημοτικές ἐνισχύθηκαν οἱ
δυνάμεις ἰδίως τῆς «ἐαμογενοῦς ἀριστερᾶς». Εἶναι καί ἡ πρώτη φορά πού 0111
γλώσσα τῶν ἡγετικῶν 6αθμίδων τοῦ
ΚΚΕ ἐμφανίζεται ὁ ὅρος αὐτός. Ἡ διαδικασία αὑτὴ συνεχίστηκε μετά τίς δημοτικές ἐκλογές ἀπό τόν Θεοδωράκη καί
ἄλλους ἀνώνυμους, στίς ἐπαφές τους μέ

ὁμάδες καί πρόσωπα τῆς ἀριστερᾶς πού
ἀπό διὰφορες ἀφετηρίες συγκλίνουν ἤ
δέν ὀατοκροὺουν τὴ συμπόρευσή τους μέ
τό ΚΚΕ.
’
H ΣΧΕΤΙΚΗ φιλολογία ὅμως, καλύέ
πτεται κυρίως ἀπό τούς πρωταγωνιστές
ἤ τούς ἐνδιαφερόμενους γιά T11 «συσπείρωση» αὑτὴ καί ἀπό τήν άλλη μερία μέ
αὐτούς πού, ἔχοντας μιά ριζικά διαφορετική ἀντίληψη, ἀντιπαραθέτουν στό
ὑπό ἐκκόλαψη σχῆμα τίς δικές τους πολιτικές καί ὁργανωτικές θέσεις για τήν
ἑνότητα τῆς ἀριστερᾶς. ,
ΣΤΗΝ πρώτη ἀπό τίς δύο παραπάνω
ὁμάδες, κείμενα καί σκέψεις πολιτικοῦ
χαρακτῆρα γιά τό σχέδιο, μᾶς δίνουν T11
6111/61611116 γιά «κάποια» ἐκτίμηση T600
τῶν σημείων τῆς προδληματικῆς τους,

600 καί τοῦ χώρου πού ἐντοπίζονται οἱ,
τυχόν ἀποκλίσεις ὁρισμένων.
ΕΤΣΙ σέ συνέντευξή του 6 Μίκης Θεοδωράκης («ΒΗΜΑ» τῆς 3/12/77) ἐπιχειρώντας μιόι ἑρμηνεία τοῦ «ἐαμογενοῦς
χώρου», συγκλίνει στήν τοποθέτηση πού
κάνει μέ 61/6 ἄρθρα πού παρουσιάζει τήν
ἴδια μέρα στό «Ριζοσπάστη», 6 Μίμης
Ἀνδρουλακης, στέλεχος τῆς ΚΕ τοῦ
ΚΚΕ. Καί οἱ δυό τους συμφωνοῦν σέ 6116

πλαίσια ἑρμηνείας πού ἀπέχει πολύ ἀπό
τήν ἀνθρωπόμορφικὴ λογική τοῦ ἄρθρου
τοῦ Βόισου Γεωργίου.* K1‘ αὑτό γιατί οἱ
δυό πρῶτοι διαλέγουν μιόι προσέγγιση
ἱστορικιστικοῦ χαρακτῆρα (καί λέμε
ἱστορικιστικοῦ- ἀφοῦ ἡ συγκεκριμένη
μορφὴ τοῦ ΕΑΜ δέν αἰτιολογεῖ τήν
φραστική ἐπινόησή της δεδομένου 611 οἱ
κοινωνικές συγκρούσεις καί ἀντιθέσεις
στόν ἐλλαδικό χῶρο φέρνουν μιά δυναμική ριζοσπαστικοῦ χαρακτῆρα πού θά
ἐκφραστεῐ 6101 ἠ ἀλλιῶς. Ἠ ἐπίκληση
τοῦ ὅρου στό δαθμό πού δέν ἀποτελεῖ
μιά ἀύθαίρετη ἀναλυτική κατηγορία εἰναι σύστοιχη ίσως μέ κάποια - συναισθηματικὴ - φόρτιση καί έλξη πού φαίνεται πώς θεωρεῖται 6T1 ἰσχύει καί σήμερα).
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ
τόν
«ἐαμογενῆ
χῶρο» δέν τόν ἀντιμετωπίζουν κάτω ἀπό
τό πρίσμα τῶν ἀνθρώπων πού εἶχαν ἐνταχθεῖ στό ΕΑΜ (ὅπως 6 Βάσος Γεωρ-

‘ Βλ. ἄρθρα οτήν «Ἐλευθεροτυπία» τῆς 14ης
καί 15712177. Θά πρέπει νά σημειώσουμε ὅτι
τόσο ἡ Κομματική Ὀργάνωση Βάρης πού ἀνήκει
ὁ B. Γεωργίου, ὅσα καί ὁ Γεν. Γραμματὲας τοῦ
Κόμματας, ἄσκησαν κριτική στίς ἀπόψεις τοῦ
ἀρθρογράφου.

γίου). Ὁ τελευταῖος, θέτει διαφορετικά
τό ’θέμα τῆς ἑνότητας τῆς ἀριστερᾶς,
θεωρώντας την ἐστω, κι’ αὑτός μέ τή
σειρα του, σαν προῦπόθεση γιά τῆ συμμαχία σοσιαλιστῶν-κομμουνιστῶν (ἤ κα-

λύτερα ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ). Ὁ Β. Γεωργίου
θέλει ἡ ἑνότητα να γίνει ἀπό ὅλα τα κόμματα καί ὁμάδες τῆς Ἀριστερας, ένῶ
θεωρεῖ τῆν προτεινόμενη συσπείρωση ὅτι
θα καταντοῦσε στῆν καλύτερη περίπτωση «λέσχη συζητὴσεων», μέ ἀποδυναμωμένη τῆ λειτουργία τοῦ «ἐαμογενοῦς χώρου» πού τόν κρίνει σαν «δορυ-

φορικό» σχῆμα, ἐτσι ὅπως παρουσιαζεται ἡ σχέση του μέ τό ΚΚΕ.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, προκαταὸολικα απαντώντας, ὁ Μ. Θεοδωράκης ἀποκλείει τήν
λεσχοποίηση τῆς «κίνησης». Τοῦτο ὅμως
ἐπιχειρηματολογεῖται μέσ’ ἀπό μιά συλλογιστικῆ πού παρουσιάζει ἀμφιλογικοῦ
ἤ ἀξιωματικοί) χαρακτῆρα ἐπιχειρήματα.
”Ετσι, ένῶ δέν θέτει σαν προῦπόθεση τήν
«ὀργανική ἐνοπαίηση» ἀλλα τῆ «συσπείρωση» τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων πού δέν
ἐπιφέρει κατ’ ἀνάγκη τήν «μονοχρωμία»,
πιό κάτω μιλάει για- ἰδεολογικῆ
σταθερότητα καί «ὑψηλὴ ἀναγκαoτικά
κομματικῆ ὀργανωτικότητα». Καί ἀφῆνει όχι μόνον αδιευκρίνιστους τούς ὅρους του, ἀλλά καί δέν δίνει
καμιά μεσολαὸητικῆ, αἰτιατική συναρτηση μεταξύ τῆς «ἀνάγκης» για μαζικότητα καί τοῦ προτεινόμενου μέσου ἐπιδίωξης τούτου τοῦ στόχου; τὴν ἰδεολο,
γικῆ σταθερότητα. Γιατί - κί’ αὑτό συμ6αίνει καί μέ ἀλλα ζεύγη ὅπως
· Ο Εὑρύτητα δυνάμεων1 ἀπραξία καί
ὀργανωτικότητα.
O Κλείσιμο ῆ στενότητα, τίποτα δέν
ἐξασφαλίζει τήν αὐτόματη σύνδεση τῶν
στόχων αὐτῶν καί τοῦ μέσου διαπραγματευσής τους. Λειτουργεῖ ἰ’σως ἐφησυχαστικά, ἀλλα ὅχι ἀπατελεσματικά ἡ πολιτική συλλογιστική τοῦ Μ. Θεοδωράκη.
Καί αὑτό ὀφείλεται ἀνάμεσα στ’ ἄλλα
καί στό ὅτι ἡ «μορφή» πού θ’ ἀποκτοῦσε
ἡ πρωτοδουλία δέν τίθεται σαν κεντρικό
κοινωνιολογικό-πολιτικό πρόὸλημα. ‘O
Μίκης Θεοδωράκης ἀποφαίνεται φορμαλιστικα μέ παραπομπές στῆ «ζωή»
πού θα δόσει καί τὴ λύση.
To ΥΠΟΒΑΘΡΟ τῶν θεωρήσεων τοῦ
M. Θεοδωράκη καί τοῦ M. Ἀνδρουλάκη
εἶναι ἀμεσα ἀναγνώσιμο. Στηρίζεται στίς
ἐκτιμῆσεις τοῦ ΚΚΕ για τίς δυό στρατηγικές στό λαῖκό κίνημα καί στοχεύουν,πάνω σέ μιά κοινή θαση - στῆν μεταπολιτευτικὴ πραγματικότητα πού λέγεται
ΠΑΣΟΚ. Ἐνῶ ἀπ’ τήν άλλη, ἐπαναλαμ6ανεται ἐξ ὁλοκλήρου, σαν προγραμματικὴ κατεύθυνση, τῆς «συσπείρωοης» τῆς
ἀριστερᾶς ἡ πρόταση τοῦ ΚΚΕ πρός τίς
άλλες δημοκρατικές δυνάμεις για τῆν
ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία, τήν δημοκρατικοποίηση τῆς πολιτικῆς ζωῆς καί τήν ἀνύψωση τοῦ διοτικοῦ ἐπιπέδου.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ὁ Β. Γεωργίου δέν θέτει
καθόλου τό θέμα τῶν δυό στρατηγικῶν
καί προτείνει τόν «Μεγαλο συνασπισμό»

τόν ὁποῖο θεωρεῖ σάν μιά εὐρεία συμπαραταξη πού ξεκινᾶ ἀπ’ τό ΚΚΕ, περιλαμδανει ὅλη τῆν ἐνωμένη ἀριστερά... ὡς
τῆ δημοκρατική κοινοδουλευτικὴ μερίδα
τῆς Ν.Δ. Ὁ τόνος τοῦ συγγραφέα ἀπέναντι στό ΠΑΣΟΚ εἶναι διαφαρετικός
σταύς χώρους ἀναφορᾶς τῆς κριτικῆς

του ἀπ’ αὐτόν τῶν Θεοδωράκη-Ἀνδρουλακη.
ΕΝΩ ὁ Θεοδωράκης ἀναφέρει σαν
κύριο στοιχεῖα τῆς στρατηγικῆς τοῦ ΠΑ-

ΣΟΚ ὅχι τὴν ἀλλαγὴ, ἀλλα τῆν « ἀλλαγὴ
κυ6έρνητικῆς δαρδιας» (πάνω στὴ δαση
ὅχι ἑνός μαζικοῦ κινήματος ἀλλα μιᾶς
ἐκλογικῆς πλειοψηφίας) καί ἀποκλείει
τό, ΠΑΣΟΚ ἀπ’ τίς δυνάμεις τῆς Ἀριστερᾶς λόγω διαφόρων χαρακτηριστικῶν
του - ὅπως καί ὁ Μ. Ἀνδρουλακης ἐξ,
ἀλλου, ὁ B. Γεωργίου ξεκιναει ἀπό μια
αὑταπόδεικτη, τρόπον τινα. ἀρχὴ ἡ
ὁποία θέλει τό ΠΑΣΟΚ περίπου σάν
«οἰονεί σύμμαχα» πού θα πρέπει να γίνει
μόνιμος, σταθερός καί «θέσει» σύμμαχος. Ὁ Θεοδωράκης ἀντίθετα δλέπει
«διαφορά στρατηγικῆς» μεταξύ ΠΑΣΟΚ
καί «ἐαμογενοῦς ἀριστερᾶς» χωρίς ὅμως
νά ἀναφερθεῖ στῆ στρατηγική τῆ ς ἐαμαγενοῦς ἀριστερᾶς πέρα ἀπό τίς ἱστορικές ἐκτιμῆσεις καί ἰδεολογικές ἐρμηνεῖες της οἱ ὁποῖες δέδαια δέν παίρνουν
τῆ θέση μιᾶς συγχρονικῆς θεώρησης τοῦ
ἐγχειρῆιιατος.**
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για στοιχεῖα πού παρα-

πέμπουν σέ ἕνα διαφορετικό προσανατολισμό τῆς πολιτικῆς σκέψης καί πρακτικῆς τοῦ ΚΚΕ στῆ φαση τῆς διεύρυνσῆς του. Ὀπωσδὴποτε στό ὂαθμό πού τό
ἐγχείρημα αὐτό θα ὑλοποιηθεῖ ἤ θα αναπτυχθεῖ περισσότερα ἀπό ὅσα στῆ σημερινὴ φαση, θα προκύπτουν καί περισσότερα στοιχεῖα πολιτικῆς διασαφησῆς του.
“Ο M. Ἀνδρουλακης κλείνοντας τό αρθρο του μέ μια περιγραφικοῦ χαρακτῆρα
πρόταση (ἐναπόκειται στίς ’ίδιες τίς δυνάμεις τῆς Ἀριστερας πού θα πλαισιώσουν τὴν κίνηση τῆς ἐνότητας, νά προσδιορίσουν τῆ συγκεκριμένη μορφή της»)
ὅεὸαιώνει μέ τόν τρόπο του τήν προσεκτικῆ συμπεριφορά τοῦ ΚΚΕ πραγμα
πού δέν ἐμπόδισε ὅέδαια τό Γεν. Γραμματέα του να ἀποκλείσει τήν καθετη ὀρ-

*““ Στήν «Ἐξόρμηση» τῆς 24 Δεκέμὸρη 1977 τό
ΠΑΣΟΚ παρεμὸαίνει στήιι ὑπόθεση τῆς Ἁριστεράς ὸιεκὸικιίγντας μέρος τῆς «ε’σμικῆς κληρονομιας».

γανωτικὴ μορφή τῆς «συσπείρωσης» καί
να δώσει κάποια γενικά στοιχεῖα, γύρω
ἀπό τῆ δομή τοῦ ἐκκαλαπτόμενου σχῆματος (συνασπισμὸς ἤ ἁπλῆ συνεργασία
ῆ συσπείρωση γύρω ἀπό τό ΚΚΕ μέ τὴν
άποψη ὅτι αὑτό — ἡ αυσπείρωοη γύρω
ἀπό τό ΚΚΕ δηλαδὴ - «σάν ἀνάγκη τό
δεχόμαστε»).
ΕΜΕΙΣ μποροῦμε να θέσουμε ἐρωτήματα πού ἀναφέρονται σέ ένυ. φώτισμα
καί μια ἐπεξεργασία τοῦ στόχου πού θέτει τό ΚΚΕ καί οἱ πρωταγωνιστές τῆς κίνησης αὐτῆς. Ἐρωτὴματα πού δέν εἶναι
ἁπλῶς στοιχεῖα πού θα προκύψουν στῆν
πορεία ῆ θα λυθοῦν στῆ ζωή γιατί ὁ αὑθορμητισμός μιᾶς πρωτοὸουλίας, ἰδίως
ὅταν έκμπορεύεται ἀπό μια ὁρθολογική
καί - αὐστηρά μεθοδευμένη πολιτική
πηγὴ, ἀναγκαιεῖ - καί έχει ὁπωσδήποτε
— ἕνα προκαταρκτικό «σχέδιο». Χωρίς
να παραγνωρίζεται ἡ αλληλεπίδραση τοῦ
θεωρητικοῦ σχεδίου μέ τήν πρακτικὴ, ἡ
τελευταία δέν εἶναι καπαιο μεταφυσικό ῆ
ἀ-θεωρητικό δασίλειο. Ἔχει τούς κανόνες καί τίς σταθερές της πού εἰναι σύμ-

φυτες μέ τό ἰδεολογικό πεδία τῆς ἐκδίπλωσῆς της. ”Ετσι, ἐρωτήματα ὅπως ὁ
κοινωνιολογικός χῶρος ἀναφορᾶς τῆς
«συσπείρωσης» στα πλαίσια τοῦ συνόλου τῆς μεταπολιτευτικῆς ἀριστερᾶς, ἡ
σχέση καί ῆ φύση τῆς σχέσης τοῦ σχήματος αὐτοῦ μέ τὴν ἰδεολογικῆ πρακτική
τῆς κομμουνιστικῆς ἀριστερᾶς, ἡ ἐκτίμηση καί ἡ διατύπωση ἀπόψεων για τήν
ἱστορικὴ πείρα ἀπό τῆ σχέση ΚΚΕ-ΕΔΑ
καί τα τεράστια προδλήματα πού ἐφερε
ἀπ’ ἀρχῆς ἡ σχέση αὑτὴ, ἡ στρατηγική
τοῦ σχήματος καί ἡ μακροπρόθεσμη πολιτικὴ ταυτότητά, κλπ, ὅλα αὐτα εἰναι
σημεῖα πού ὑπαρχουν σαν ἀναλυτικές
κατηγορίες κάποιας πραγματικότητας·
καί ἐντασσονται στόν καθημερινό ἰδεολογικό καί πολιτικό ἀξονα ἐνός ἀριστεροῦ κινήματος.
ΚΑΙ ΣΤΟ δαθμό πού ὅλα αὑτά τά
στοιχεῖα θα ἀποτελέσουν ἀπό πλευρᾶς
ΚΚΕ πεδία ἐνασχόλησης καί συγκεκριμένης διερεύνησης, στόν ἰ’διο ὃαθμό θα
ἐνισχύεται ἡ πολιτική ἀπατελεσματικότητα καί διαφανεια τῆς μορφῆς πού ἔχει
ἤδη de facto πάρει ἡ προεργασία για τό
στόχο αὐτό. Καί ,αν πράγματι ἀποτελέσουν πεδία διερεύνησης, τότε αὐτό θα
εἰναι δεῖγμα πολιτικῆς δεοντολογίας καί
ἰδεολογικοῦ ἤθους τόσο τῶν φορέων ὅσα
καί τῆς ἀπόπειρας καθ’ αὑτῆς.
I
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ΣΤΙΣ μέρες μας ἕνας ἀλλος ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης — 6 κ.

Ἀδέρωφ - ὑπερασπίζει μέ ,καθε εὐκαιρία καί μέ «περισσὴ
θέρμη» τῆν ΥΕΝΕΔ ἀπό τίς κατηγορίες για τῆν ἀθλιότητα τῶν
προγραμματων της, τα πολύ συχνά ἀντικομμουνιστικά της ξεσπάσματα καί τὴ στρατιωτικοποίηση τῶν εἰδήσεων. Τό ἐπιχείρημα πού πάγια χρησιμοποιεῖ για να καλύψει τούς ὑφισταμέ-

ςΟ μῦθος τῆς
«νοικοκυρᾶς»

νους του (εἶναι. γνωστό πώς ἡ ΥΕΝΕΔ ὑπάγεται στό ὑπουργεῖο

Ἐθνικῆς Ἀμύνης)όπως π. χ. ἐκανε τόν περασμενο Φεόρουάριο
στῆ Βουλῆ εἰναι πώς- καί σέ ἀντίθεση προφανῶς μέ τὴ «σπαταλη καί ἀνεπρόκοπη» ΕΡΤ- τό Κανάλι 5 ἐχει νά ἐπιδείξει

ενα «ἀθορυαοεργο» και πώς σάν ὀργανισμός εἶναι «νοικοκυρεμένος» με’ μετρημένα δηλαδὴ ἐξοδα, μέ ὀρθολογιστικές ἀποφάσεις καί πραπαντός χωρίς σπαταλες...

οἱ ἀλόγιστες
δαπανες καί

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ,...Λίγους μόνο μῆνες προηγουμένως δυό ὑπομνῆματα τῶν τεσσάρων συλλόγων τῶν ὑπαλλὴλων τῆς ΥΕΝΕΔ πού
εἶχαν ὑποὸληθεῖ πρός τὴ διοίκηση, έδιναν, ὅχι μόνο τήν ἀντίθετη ἀκριὸῶς εἰκόνα ἀπό κείνην πού παρουσίασε ὁ κ. Ἀθέρωφ, ἀλλα ἐπιπρόσθετα ἀποκάλυπταν καί κ α τ α σ τ α σ ε ι ς
πού στοιχειοθετοῦσαν τήν ἐννοια τοῦ σ κ α ν δ ά λ ο υ .
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ τό πρῶτα ὑπόμνημα πού ἀπευθύνεται στό διοικητῆ τῆς ΥΕΝΕΔ;

τά τρωκτικα....
ἶ-γῇυ τῖλ-

τόῡ ΡεποΡτεΡ
"h

w’.Ἢ”Vim

01 ΠΡΩΤΕΣ σκέψεις γιά τή λειτουργία ἑνός
στρατιωτικοῦ ραδιοσταθμοῦ ἔγιναν μέσα σταύς
διαδρόμους τοῦ Παλατιοῦ καί τό 1964 οἱ πρῶτες ὅολιδοσκοπήσεις γιά τήν ἑπάνδρωση ἑνός
προκαταρκτικοῦ μηχανισμοῦ. Τό σχέδια εἰχε
ὀργανωθεῑ ἀπό τόν τότε ὑπουργό

Εθνικῆς

Ἀμύνης Πέτρα Γαρουφαλιᾶ χωρίς νά ἐνημερωθεῐ ὁ πρωθυπαυργός Γ. Παπανδρέαυ. "016v
δυό μῆνες αργότερα ὁ Γαρουφαλιᾶς πρότεινε
ἐπίσημα τή δημιουργία στρατιωτικοῦ ραδιοσταθμοῦ ὁ Παπανδρέου ἀρνήθηκε. Τόν
Ἀπρίλη τοῦ 1966 ὅμως μέ κυ6έρνηση τῆς
Ἀποστασίας ὁ στρατιωτικός ραδιαφωνικός
σταθμός ἑγκαινιάζει τίς πρῶτες του ε’κπομπές.

‘H δικτατορία πού ἀκολούθησε διέθεσε τεράστια ποσά γιά νά μετατρέψειὲναν «πειρατικό»
σταθμό 0’ ἕνα μεγάλα ρἀδιοτηλεοπτικό δίκτυα
- συναγωνίσιμο, ἄν ὄχι ὑπέρτερα τῆς EPT μέσα
ἀπό τό ὁποῖα διοχέτευε τήν προπαγάνδα της...
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Ο Παρατηρεῖται ἐλλειψη τῆρησης τῆς ἱεραρχίας ἀνάμεσα
στίς διαφορες διευθύνσεις. Ἀναφέρεται συγκεκριμένα ὅτι τό
Γραφεῖο Εἰδήσεων καί Ἐπικαίρων κινεῖται ἐντελῶς ἀνεξάρτητα ἀπό τὴ. Διεύθυνση Προγραμματων στῆν ὁποία ὑπάγεται.
Ο Ἰσχύει σαν ἐσωτερικός κανονισμός ὁ κανονισμός τοῦ
ὑπουργείου Εθνικῆς Αμύνης, πράγμα πού, δέν συμὸιδαζεται
μέ τὴ φύση τοῦ ὀργανισμοῦ.
Ο T6 προσωπικό πού ὑπάρχει δέν ἀξιαποιεῖται. Ϋπαλληλοι
χωρίς προσόντα ὅρίσκονται σέ σημαντικές θέσεις καί ἄλλοι μέ
τίς ἀπαιτούμενες εἰδικότητες ὑποαπασχολοῦνται.
Ο Οἱ πιό ὑπεύθυνες θέσεις στῆν ΥΕΝΕΔ κατέχονται ἀπό
ἀπόστρατους πού δέν έχουν ὀργανικές θέσεις, μέ ἀποτέλεσμα
τόν παραγκωνισμό τῶν ὀργανικῶν ὑπαλλὴλων.
Ο Λειτουργεῑ ἐπιτροπὴ λογοκρισίας μέ τόν τίτλο ΓΕΕΘΑ.
Ο Τό πρόγραμμα τοῦ ραδιοφώνου τῆς ΥΕΝΕΔ στερεῖται
ἐδῶ καί χρόνια καθε ἐνδιαφέροντος καί αὐτό ὀφείλεται σέ
ἀμέλεια τῶν ἁρμοδίων ὑπαλλὴλων.
Ο Ἠ ΥΕΝΕΔ δέν μπόρεσε να κεντρίσει τό ἐνδιαφέρον τῶν
διαφημιστῶν μέ ἀποτέλεσμα να ὑπάρχει ἐλλειψη διαφημίσεων.
ΠΟΛΥ πιό ἀ π ο κ α λυ π τ ι κ 6 ὅμως εἶναι τό δεύτερα ὑπόμνημα τῶν ὑπαλλὴλων τῆς ΥΕΝΕΔ πού ὑποδλὴθηκε στίς 17
Δεκεμδρίου 1977 στόν ὑποπτέραρχο Θωμόπουλο, πρόεδρο
μιᾶς «Ἐπιτροπῆς Ἐρεύνης Θεμάτων ΥΕΝΕΔ». Τό ἐγγραφο
αὑτό πού δημασιεύουμε σήμερα γιά πρώτη φορά ὁλόκληρα
ἀναφέρεται στὴν ἐ σ ω τ ε ρ ι κ ῆ κατασταση τοῦ «νοικοκυρεμένου» αὑτοῦ ὀργανισμοῦ καί ἀποκαλύπτει;
Ο Τὴν πραγματοποίηση ἀ λ ό γ ι σ τ ω ν δ α π αν ῶν ἐκατομμυρίων για τῆν ἀγορά μηχανημάτων καί τεχνικοῦ ἐξοπλισμοῦ ὁ ὁποῖος παραμένει ἀχρησιμοποίητος...
O Τήν ὑπαρξη μέσα-στῆν ΥΕΝΕΔ τ ρ ω κ τ ικ ῶν (ἡ ὁρολογία δέν εἶναι δικῆ μας) πού ροκανίζουν μέ διαφόρους τρόπους
παχυλούς μισθούς καί συγκεντρώνουν μεγαλα κέρδη.
ΑΞΙΖΕΙ v6 σημειωθεῖ ὅτι τα διοικητικά συμὸούλια τῶν τεσσάρων συλλόγων τῶν ὑπαλλὴλων τῆς ΥΕΝΕΔ (Σύλλογος Ὑπαλλῆλων ΥΕΝΕΔ, Πανελλήνιας Σύνδεσμος Καλλιτεχνικοῦ καί
Τεχνικοῦ Προσωπικοῦ ΥΕΝΕΔ, Σύλλογος Ἠλεκτρονικῶν
Ἀνωτέρων Σχολῶν ΥΕΝΕΔ καί Σύλλογος Πολιτικῶν Δημοσίων Υπαλλὴλων (ΥΕΝΕΔ) ζήτησαν να γίνουν δεκτα ἀπό τὴ
Διοίκηση «προκειμένου εἰς σχετικὴν μετ’ αὐτῆς συζῆτησιν καί
ἀνταλλαγὴν ἀπόψεων ἐξευρεθοῦν ἀπό κοινοῦ τρόποι θεραπείας τῶν χρονιζόντων προὸληματων καί λειτουργικῶν ἀδυναμιῶκέ αὑτῆς» (τῆς ΥΕΝΕΔ), ἀλλα 16 αἰτημα τους δέν ’έγινε
απο εκτό..
OAOKAHPO 16 κείμενα τοῦ ὑπομνήματος πού δέν εἰναι τίποτε άλλο παρα μια άπαρίθμηση ἀ τ α σ θ α λ ι ῶ ν καί
σ κ α ν δ α λ ω ν εἰναι τό ἀκόλουθος

Τόν K. Πρόεδρον τῆς ἘΠπῗτῖιξπῆς Ἐρεύνης θεμάτων
ΥΕΝΕΔ ’Υποπτέραρχον κ. Θωμόπουλον
Τά Διαικητικά Συμθοὺλιά τῶν Συλλόγων ἀνταποκρινόμενα εἰς
τὴν ἐπιθυμίαν σας, ὅπως διευκολύναυν τό ἐργαν τῆς ὑπό τήν
Πραεδρίαν σας Ἐπιτροπῆς Ἐρεύνης θεμάτων ΥΕΝΕΔ, θέτουν ὑπ’
ὅψιν, ὑμῶν τά κάτωθι;
_|. 'EK τοῦ είς χείρας σας εὑρισκομένου ἤδη ἀντιγράφου σχετικης ἐκθέσεώς μσς πρός τόν Διοικητήν τῆς ΥΕΝΕΔ διαφαίνεται
σαφως ὅτι ὴ πρόθεσις τῶν συλλόγων ὴταν καί παραμένει καλοπροαίρετος ἀποσκοποῦσα καί μόνον είς τήν ἐμφάνισιν μιᾱς κατα
τό δυνατόν ἐντονωτέρας καί ἀναγλύφου εἰκόνας τοῦ ὅλου λει-

5. Περί τό 1973 ὴ ’Υπηρεσία ἐπρομηθεύθει μονάδα ἐξωτερικῶν
μεταδόσεων Τηλεοράσεως ἐργοστασίου κατασκευῆς RCA ἀξίας
σεΒαστοῦ ἀριθμοῦ ἐκατομμυρίων δραχμῶν. 'H 0ov09 αὐτη αὑδέποτε μέχρι σήμερον ἐχρησιμαποιὴθη διά τόν σκοπόν δι’ ὅν ἠγορασθη μέ φυσικόν ἀποτέλεσμα τὴν μὴ ἀπόσθεσιν τοῦ κεφαλαίου τῆς
ἀξίας της καί ἀσφαλῶς τόν τεχνικόν ξεπερασμόν της.

«Λυχνίαι- καί πομπαί
αχρησιμοποίητοι...»

τουργικοῦ προΒλὴματος τῆς ΥΕΝΕΔ.

2. Πρός τόν σκοπόν αὐτόν τα Διαικητικά Συμθούλια συνῆλθον
τὴν 5-9-77 εἰς κοινὴν σύσκεψιν καί ἀπεφάσισαν ὅπως θέσαυν ὑπ’
ὅψιν τῆς Διαικήσεως τας σκέψεις καί ἀνησυχίας των μέ ἀναλόγους
σχετικάς προτάσεις. Δια τοῦτο ἐζήτησαν ὅπως γίνουν δεκτα ύπό
τῆς Διαικήσεως, προκειμένου εἰς σχετικὴν μετ’ αὐτῆς συζήτησιν
καί ἀνταλλαγὴν ἀπόψεων, ἐξευρεθοῡν ἀπό καινοῦ τρόποι θεραπείας τῶν· χρονιζόντων πραΒληματων καί λειτουργικῶν ἀδυναμιῶν
αυτης.
Ἠ Διοίκησις διά λόγους τούς ὁποίους δέν δυνάμεθα να γνωρίζωμεν καί νά ἐξηγήσωμεν ’δέν ἐδέχθη τά διοικητικά συμΒούλια. “Ας
σημειωθὴ, ὅτι διά πρώτην φοράν τά διοικητικά συμθούλια ἀπό κοινοῦ ἐζὴτησαν συνάντησιν μετα τῆς Διαικήσεως. Βεθαίως κατά τό
παρελθόν εῐχαν πραγματοποιηθεῖ συναντήσεις τῶν διαικητικῶν
συμθουλίων ἀπό κοινοῦ μετά τῆς Διαικήσεως, κατόπιν ὅμως σχετικῆς πρασκλὴσεως τῆς ἰδίας. Ἀποτέλεσμα τῆς ἀρνήσεως αὐτῆς
ἦταν ή δημιουργία δυσαρέστου ἐντυπώσεως καί πικρίας εἰς τά
διοικητικά συμΒαύλια, ἀλλά καί εἰς ἀπαν τό πρασωπικόν τῆς Ὑπηρεσίας ὅτε τοῦτο έλαΒεν γνῶσιν τοῦ θέματος.
Τό δημιουργηθέν κλῑμα δυσαρεσκείας εἰς τό προσωπικόν ύπαγόρευσεν τήν ἀνάγκην εἰς τά διοικητικά συμΒούλια ν’ ἀπευθύναυν
πρός τήν Διοίκησιν τῆς ΥΕΝΕΔ τήν ἀπό 9-9-77 ἀνοικτὴν ἐπιστολήν
των.
'H ἐν λόγω ἐπιστολή εἰδεν τό φῶς τῆς Δημασιότητας καί δὴ εἰς
μίαν καί μόνον ἐφημερίδαν παραποιημένηνῒας πρός τό περιεχόμενόν της, καθ’ ὅσον τό δημασίευμα ἀνεφέρετο καί εἰς θέματα πού
δέν ἐμπεριέχοντο εἰς τὴν ἐπιστολὴν 009. Μέ τό ἐν λόγω δημοσίευμα τά διοικητικά συμθούλια οὐδεμίαν ἀπολύτως σχέσιν ἐχαυν,
τοῦτο ἐδηλώθη τόσον πρός τὴν Διοίκησιν ὅσον καί πρός τά μέλη
μσς, διά τῆς ἀπό 22-9-77 σχετικῆς πρός αὐτά ἀνακαινώσεως 009.
Ὡς γνωστόν εἰς τήν ἀνοικτὴν ἐπιστολὴν μας όμιλούσαμεν περί
ἀλογίστων δαπανῶν καί περί τρωκτικῶν.
.
_ .

6. Τό ἀγορασθέν ὴλεκτροπαραγωγόν ζεῦγος ἐπί αὐτοκινήτου,
προαριζόμενον διά τὴν καλυψιν ἐξωτερικῶν μεταδόσεων Τηλεοράσεως οὐδέποτε ἐχρησιμαποιὴθη λόγω ἀκαταλλήλότητός του.
7. Ἠ ἀγορά στερεοφωνικῶν μαγνητοφώνων RCA εἶχεν σαν ἀμεσον ἐπακόλουθον τὴν οἰκονομικὴν ἐπιθαρυνσιν τῆς ’ΥπηρεσίάεῑΙ
λαμΒανομένου ὑπ’ ὃψιν ὅτι ὴ ΥΕΝΕΔ δέν διαθετει τεχνικήν ὑποδομήν διά μεταδόσεως ΣΤΕΡΕΟ καί K01' ἀνάγκην τά ἐν λόγω μαγνητόφωνα χρησιμοποιοῡνται ώς μοναφωνικα τοιαῦτα ἐνῶ θά
ὴδύνατο ἐξ ἀρχῆς νά εἶχεν γίνει ὴ προμήθεια μοναφωνικῶν τοιούτων μέ ὁπωσδήποτε μικροτέραν δαπάνην.
θ. Ἀγορά στερεοφωνικῶν ἐπαγγελματικῶν κασσετοφώνων RCA
10 όποῑα ἐγκατεστάθησαν μέν ἀλλά οὐδέποτε ἐχρησιμαποιὴθησαν
μέχρι τοῦδε.
9. Κανσόλαι ὴχου ALTEC ἠγοράσθησαν καί δέν ἐχρησιμαποιὴθησαν μέχρι σήμερον λόγω ἀκαταλληλότητός των διά STUDIO

ἡχονρσφήσεως-

μέχρι σήμερον-

«Πολύμορφαι άπολαΒαί...»

ζ’

Ἀ ”

mama

.

Εἶναι γεγονός ὅτι καί άλόγισται δαπάναι έγιναν καί γίνονται καί
τρωκτικά ὑπαρχουν στήν ’Υπηρεσία Αὖται ἀφοραῦν εἰς τὴν προμήθειαν διαφόρων μηχανημάτων, ὑλικῶν καί ἐγκαταστάσεων, τήν
παραγωγήν ἐκπομπῶν, εἰς τάς ὑψηλάς καί πολυμόρφους ἀπολαΒάς προσώπων συνεργαζαμένων μετά τῆς ΥΕΝΕΔ ὑπό ὑπαλληλικὴν ἰδιότητα, πλήν ὅμως μὴ ἀνηκόντων κατα τό μεγαλύτερον αὐτό
μέρος εἰς τό όργανικόν σῶμα τῶν ὑπαλλὴλων. Τά ἐν λόγω
πρόσωπα ἀτινα κατά τὴν ἡμετέρα γνώμην ἀνὴκουν εἰς τα τρωκτικά
δέον v0 ἀναζητηθοῡν εἰς τόν χῶρον τῶν παραγωγῶν διαφόρων
ἐκπομπῶν, τῶν δημασιογράφων, τῶν εἰδικῶν καί μὴ συμΒούλων καί
τῶν ἀποστράτων-συνταξιούχων.
_
3. E19 τὴν ΥΕΝΕΔ ὑπαρχουν μηχανήματα ἐκτυπώσεως καί ἐμφανίσεως κινηματογραφικῶν ταινιῶν, ίκανά δια τὴν ἀντιμετώπισιν
ὅλων τῶν ἀναγκῶν τῆς ’Υπηρεσίας Παρα ταῦτα ίκανός ἀριθμός
ἐργασίας ἀνατίθεται καί εἰς ίδιωτικα ἐργαστήρια (ΚΡΙΑΔΗ-ΜΟΥΓΝΑῚ »ι κ.λ.π.). Τοῦτο ἐχει σάν ἀποτέλεσμα, τό μέν τήν οἰκονομικὴν ἐπιθαρυνσιν τῆς ΥΕΝΕΔ τό δέ τὴν ύποαπασχόλησιν τοῦ
πρασωπικοῡ τὴς ΔΙσεως Κινηματογραφίας καί τήν ἐν μέρει ἐκμετάλλευσιν τῶν μηχανημάτων.
4. Εἰς τὴν ΥΕΝΕΔ ὑπηρετοῦν χειρισταί μηχανῶν λήψεως κινηματογραφικῶν ταινιῶν (όπερατέρ) καί ὑπαρχουν τά ἀντίστοιχά μηχανήματα, πού εἰναι ἀρκετά δια να καλύψουν τάς ἀνάγκας τῆς
’Υπηρεσίας Παρά ταῦτα ὅμως αἰ ἐργασίαι καλύψεως κινηματογραφικῶν θεμάτων ἀνατίθενται κατά Βασιν εἰς διάφορα ἰδιωτικά
γραφεῖα (ΣΙΝΑΝΗΣ κ.λ.π.).

_

10. Μηχανὴματα-ἀθλοπαιδιῶν δέν ἐχρησιμαποιὴθησαν ἐκ του
λόγου ὅτι τό ἀντικείμενον δι’ ὅ πραορίζονται οὐδεμίαν σχέσιν έχεῑ
μέ τήν ΥΕΝΕΔ.
ἰ 11. T0 καμπιοῡτερ VIDEO AMPEX οὐδέποτε ἐχρησιμαποιὴθη

,

12. T0 ἐγχρωμαν ἐμφανιστὴριον Κινηματογραφικῶν ταινιων
ἀξίας ἀρκετῶν ἐκατομμυρίων, δέν ἐξεμεταλλεύθη μέχρι σήμερον
ἐκ τοῦ λόγου ὅτι εἰς τούς χώρους ἐγκαταστάσεώς του δέν προεΒλέφθη καί δέν ἐτοποθετὴθη ό προθλεπόμενας κλιματισμός, ἀπσραίτητος δια τὴν λειτουργίαν του.
Πέραν τῶν ἀνωτέρω τό ἐν λόγω ἐμφανιστὴριον όμοὺ μετα νεωτέρου τοιούτου ἐγκατεστάθησαν, είς παλαιόν στρατιωτικόν κτίριαν ἐπί τῆς ὸδαῦ Μεσογείων τό όποῖαν ῶς πληροφορούμεθα ἀργῑῖἱ
ὴ γρήγαρα πρόκειται νά κατεδαφισθῆ διά τὴν διαπλάτυνσιν τῆς
όδοῦ Μεσογείων, ὁπότε ή ’Υπηρεσία θα ἐπαμισθὴ τό Βάρος μιᾶς
οἰκονομικῆς δαπάνης πολλῶν ἐκατομμυρίων δια τὴν μετεγκατά”
στασίν των.
13. ‘0 000069 μεσαίων κυμάτων 200 KW τῆς Ραδιοφωνίας καί ὸ
μεγαλύτερος ἀπό ἀπόψεως ἰσχύος εἰς τὴν χώραν 009, ἀπό τῆς ἐΥ·
καταστάσεώς του μέχρι σήμερον, ἀξίας πολλῶν ἐκατομμυρίων,
δέν ἀποδίδει αῠτε ώς ὁ ἀντίσταιχός του τῶν 20 KW μέ ἀποτέλεσμα
τό ραδιόφωνον τῆς ΥΕΝΕΔ κατα τάς ὥρας πού λειτουργεῑ αὐτος
νά μὴν ἀκούγεται οὔτε εἰς τό λεκαναπέδιον τῆς Ἀττικῆς καί v0
καλύτπεται ἀπό τούς ἐρασιτεχνικούς τοιούτους ἰσχύος έλαχίστιι)ν
14. Τό μηχάνημα ἀντιγραφῆς Κινηματογραφικῶν φίλμς 16 ΜΜ
ἀπό VIDEO 16 ὁποῖον ήγαράσθη πρό 2ετίας, ἀξίας πολλῶν ἐκατομμυρίων, οὐδέποτε ἐχρησιμαποιὴθη μέχρι σήμερον.
1
15. E19 τόν ραδιαφωνικόν σταθμόν Θεσσαλονίκης ὑφίσταντο ξε,
(6) λυχνίαι τύπου 7480 ῶς ἐφεδρικαί, πρός κάλυψιν τῶν ἀναγκιι)ν
λειτουργίας τοῦ πομποῦ 50 KW τοῦ έν λόγω Σταθμαῦ.
_
Al λυχνίαι αὖται ἐπαρκοῦν νά ἀντιμετωπίσουν τας ἀνάγκας το-υ
σταθμοῦ διά χρόνον διπλάσιον καί αὐτῆς τῆς ζωῆς τοῦ παμποῑξἘν τούτοις πρό τριετίας ἠγοράσθησαν καί έτεραι ἐννέα (9) του
αὐτοῦ τύπου, αί ὁποῖαι ἀπεστάλησαν εἰς Ρ1Σ Θεσσαλονίκης, ὅστις
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61' ἐγγράφου του ἐγνώρισεν εἰς τήν Ὺπηρεσίαν 011 οὐδόλως ἦσαν
ἀναγκαῖαι διά τόν πομπόν του. Κατόπιν τούτου δια διαταγῆς τῆς

ΥΕΝΕΔ 0 Ρ7Σ Θεσσαλονίκης ἐπέστρεψεν τάς ἐξ (6) λυχνίας εἰς τὴν
κεντρικήν Ὺπηρεσίαν. Al ἐν λόγω λυχνίαι παραμένουν εἰς τήν
Ὺπηρεσίαν ἀχρησιμαποίηται, κατά πληροφορίας δέ εἰναι καί ἀκαταλληλοι.

16. Πρό ἐτους περίπου 1‘1 Ὺπηρεσία ἐπρομηθεύθη δέκα (10)
ἀναμεταδότας Τηλεοράσεως ἐργοστασίου LGT. ‘H σχετική σύμΒασις προέθλεπε μεταξύ τῶν ἀλλων τήν μεταφοράν καί ἐγκαταστασίν των είς τούς τόπους ἐγκαταστάσεως, ῶς καί τὴν συντήρησιν
ἐπί ’έν ἐτος ἀντί ὁρισμένου ΒεΒαίως ποσοῦ, μερίμνη τῆς ἀναδόχου
ἐταιρείας (ἀντιπροσώπου). Πλὴν ὅμως αί ὑποχρεώσεις 00101 δέν
ἐκαλύφθησαν ἐξ ὁλοκλήρου ὑπό τοῦ ἀντιπροσώπου, ἀφοῦ 16 05γαλύτερον μέρος τῆς μεταφοράς καί τῆς ἐγκαταστάσεως ἐγινεν
ἐξόδοις τῆς ΥΕΝΕΔ, ὴ δέ συντήρησις τούτων, διά τό πραθλεπόμεvov 519 τὴν σύμΒασιν πρῶτον ἐτος, ἐγινεν καί ἐξακολουθεῖ νά γίνεται ἐξ ὁλοκλήρου ἐξόδοις ἐπίσης τῆς Ὺπηρεσίας.

«Ἀνορθόδοξον
πρόγραμμα ἀναμεταδατῶν...»
17. Πρό 5ετίας περίπου ἐγένετο προμήθεια πέντε (5) πομπῶν
Τηλεοράσεως CCA. Ὑπό τῆς σχετικῆς συμΒασεως προεθλέπετα
’ ὁρισμένον τίμημα καί ὁρισμένος τύπος τῶν μηχανημάτων ἐκάσταυ
πομποῦ. T6 τίμημα 10010 ὁρίσθη θάσει 100 τύπου καί τῶν τεχνικῶν προδιαγραφῶν τῶν μηχανημάτων τούτων. Στήν συνέχεια ὁ
ἀνάδοχας διά ἐπιστολῆς του προέτεινεν τήν ἀντικατάστασιν ὁρισμένων μηχανημάτων μέ έτερα ἰσοδύναμα. Τὴν πρότασιν αὐτὴν
ἀλλαγῆς τῶν μηχανημάτων ἀπεδέχθη ὴ Ὺπηρεσία. Τά νέα ὅμως
αὐτά μηχανήματα καίτοι ὴ ἐταιρεία 16 ἐχαρακτήρηαεν ίσοδύναμα
τῶν αρχικῶν, ὑστεροῦν 606 ἀπόψεως τεχνικῶν πραδιαγραφῶν τῶν
ἀρχικῶς συμφωνηθέντων, 10010 ἀλλωστε ἀποδεικνύεται ἐμπράκτως ἐκ 100 λόγου ὅτι καθημερινῶς δημιουργοῦν προθλὴματα

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
ΕΡΤ-ΥΕΝΕΔ

ἀποδόσεως 100 060000 (Βλάθαι κ.λ.π.) καί ἐπαμένως θα ἐπρεπε ή
ἀξία τούτων νά εἶναι πολύ μικροτέρα τῶν ἀρχικῶς συμφωνηθέντων
μηχανημάτων, πλήν ὅμως εἰς τόν ἀνάδοχαν κατεθλήθη τό ἀρχικῶς
συμφωνηθέν ποσόν, ἐπί ζημία ὁπωσδήποτε τῆς Ὺπηρεσίας.
Ἐπίσης ὁ σταθεροποιητὴς τάσεως εἰς Κέντρον Ἐκπομττῆς Τηλεοράσεως Ἀκαρνανικῶν έχει τεθὴ ἐκτός λειτουργίας ἀπό τῆς ἐνἀρξεως λειτουργίας τοῦ πομποῦ, διότι προκαλεῑ ἐπιπλοκές εἰς τὴν

λειτουργία 100 πομποῦ, προφανῶς λόγω ἀκαταλληλότητος.
18. Δια συμΒάσεως ύπογραφείσης μεταξύ ΥΕΝΕΔ καί ἐταιρείας
Ο.Ο.Α. συνεφωνήθη ὴ προμήθεια ὑπό τῆς δευτέρας (25) ἀναμεταδατῶν μεγάλης ἰσχύος. Ἀς σημειωθή ὅτι κατά τόν διαγωνισμόν
ἀπερρίφθησαν οί προσφαρές μεγάλων ἐργοστασίων καί ὴ κατακύρωσις εἰς τὴν Ο.Ο.Α. έγινε 0516 000 μεγαλα χρονικόν διάστημα ol
δέ φῆμες σχετικῶς μέ τὴν προμήθειαν αὐτήν ὁργιάζουν.
Δέον δέ v6 ληφθῆ ὑπ’ όψιν 01116 ὅλον πρόγραμμα προμηθείας
ἀναμεταδατῶν καί δὴ μεγάλης ἰσχύος εἰναι τεχνικῶς ἀνορθόδοξαν, καθ’ ὅσον σκοπός τῶν ἀναμεταδατῶν εἶναι να καλύτπαυν
περιοχάς μή καλυττταμένας ὑπό Βασικῶν πομπῶν. Οὐτω Βασική
προύπόθεσις εἶναι ὴ ὐπαρξις καί ὴ ἐγκαταστασις τῶν κυρίων πομπῶν καί ἐν συνεχεία ή τοιαύτη τῶν ἀναμεταδατῶν. Σήμερον ὅμως
παρα-τηρεῖται τό φαινόμενον να ἐγκαθίστανται ἀναμεταδόται καί
νά μὴ λειτουργοῦν ἐλλείψει σήματος.
Εἰς περίπτωσιν δέ ἐγκαταστάσεως Βασικῶν πομπῶν 00101 θα
ἀποξυλωθοῦν ἀπαντες. Ἡ ἐπιθάρυνσις ὅμως τῆς Ὺπηρεσίας θα

ἀνέλθη είς πολλάς δεκάδας ἐκατομμυρίων. T0010 ἀποδεικνύει 011
δέν ὑφίσταται προγραμματισμός προμηθείας τεχνικοῦ ἐξοπλισμοῡ
μέ ἀποτέλεσμα τὴν διενὲργειαν μεγάλων δαπανῶν χωρίς ἀντίστοιχον αὑσιαστικὴν τηλεοπτικὴν καλυψιν.
.
19. Εἰς τά ἀναγερθέντα κτίρια ἐγκαταστάσεως πομπῶν τηλεοράσεως, πέραν τῆς ἀκαταλληλότητός των, δέν προεΒλέφθησάν ἐξ
ἀρχῆς καί Βαηθητικοί χῶροι παραμονῆς καί ἐξυπηρετήσεως 100
προσωπικοῦ, (ὑπνοδωμάτιαν, κουζίνα, λουτρόν κ.λ.π.) δεδομένου
ὅτι τό προσωπικὸν διανυκτερεύει ἐκεῖ, μέ ἀποτέλεσμα αἰ χῶροι
00101 νά κατασκευασθαῡν ἐν συνεχεία μέ ὁπωσδήποτε Βασικήν
οἰκονομικήν ἐπιθαρυνσιν τῆς Ὺπηρεσίας.
20. Ὼς εἰς τὴν σχετικὴν ἐκθεσίν μσς ἐκτενῶς ἀναφερόμεθα, 16
90% σχεδόν τῶν ἐκπαμπῶν ἐλληνικῆς παραγωγῆς παράγεται εἰς
ἰδιωτικα STUDIO Τηλεοράσεως καί κατ’ ἀποκλειστικότητα σχεδόν
006 16 ἐπί σειρα ἐτῶν ’ίδια γραφεῖα παραγωγῆς, μέ δαπάνας παρα-

Ο N. ΓOYAANAPH: Μέλας τοῦ διοικητικοῦ Συμὸουλίου τῆς ΕΡΤ. Στὴν ἐπταετία
διετέλεσε πρόεδρος τοῦ Σωματείου Ἑλληνίδων Ἐπιστημόνων. Ὀργάνωσε, λίγα μετά
τα γεγονότα τοῦ Πολυτεχνείου, ένα διεθνές
συνέδρια μέ χρηματοδότηση τοῦ ὑπουργοῦ
τῆς Χούντας Τσάκωνα.

Ο Ν. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣε Βοηθός Γενικός
Διευθυντῆς. Ἀφυπηρετεῖ τόν Γεναρη παρα
τίς δικές του προσπάθειες να παρατείνει τὴν
παραμονὴ του. Ἠταν Διευθυντῆς Οἰκονομικῶν Ὺπηρεσιῶν τῆς ΕΡΤ στῆν ὀκταετία

Ο Μ.

EPT
Ο Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣι Πρόεδρος
τοῦ Διοικητικοῠ Συμδουλίου τῆς ΕΡΤ. ”Av
καί συμμετεῖχε στῆν συντακτική ἐπιτροπὴ
τοῦ «Συντάγματος» τοῦ Παπαδόπουλου
(1968) ὁ Καραμανλῆς τοῦ ἔδειξε καί ἐξακολουθεῖ νά τοῦ δείχνει ἐμπιστοσύνη...
Εἶναι σήμερα σύμόουλος στοῦ Σκαλιστῆρη
καί στῆν Τραπεζα τῆς Ἑλλάδος.
Δ. ΚΟΡΣΟΣι Μέλας τοῦ διοικητικοῦ Συμ6ουλίαυ τῆς EPT καί ἐπί δικτατορίας νομικός
σύμὸουλος τοῦ ΟΤΕ, Καθηγητὴς τοῦ διοικητικοῦ δικαίου στῆν Πάντειο, μέ πολλές
καταγγελίες για τήν ἀντιφοιτητικὴ του συμπεριφορά ἀπό τούς φοιτητές.
Δ. ΦΑΚΑΗΣε Διευθυντῆς Μελετῶν καί Ἐκπονῆσεως Προγραμματων, προαλείφεται για
ἀναπληρωτής γενικός στα διοικητικά
(στῆ θέση τοῦ Μπουγιούκου). Γνωστός για τήν σταση του στήν περίοδο τῆς δικτατορίας καί ἰδιαίτερα τήν Ἰωαννιδική
περίοδο.
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ΒΑΑΗΝΔΡΑΣ; Β
Γενικός
Διευθυντῆς τῆς ΕΡΤ. Ἀρχικτηνίατρος έν
ἀποστρατεία, προστατευόμενος τοῦ κ.
Ἀὅέρωφ Συγγραφέας ἀστυνομικῶν περιπετειῶν, ὑπηρέτησε οτήν ΥΕΝΕΔ 00v
Διευθυντῆς Προγραμματων. Οἱ πληραφο
ριές τόν φέραυν ἐπανερχόμενσ - κατά τίς·
ἀνακαταταξεις πού ἀναμένονται - στῆν
ΥΕΝΕΔ.
ὶτι) προηχπιιτιινο τεῦ-

χος δημοσιεύοαμε σχετικά με’ τόν κ. Βαλληνδρᾱ μια πληροφορία πού ἀποδείχτηκε ἐσφαλμένη. Ἐτσι ἡ «εὐδόκιμη ὑπηρεσία» τοῦ κ.

Βαλληνδρα στῆν ΥΕΝΕΔ δέν ἠταν ἐπί χαύντας - ὅπως γραψαμε - ἀλλα στὴ μεταπολίτευοη.

Καραμανλῆ. Διώχθηκε σαν πιθανός συνένοχος,για μια καταχρηση 6 έκατ. δραχμῶν ἀπό
δυό τμηματάρχες του οἰ ὁποῖοι δικάστηκαν
καί φυλακίστηκαν. Ἠ δίκη του καθυστέρησε μέχρι τὴν παραγραφή τοῦ ἀδικήματος.
Ἡ κυ6έρνηση Παπανδρέου τόν ἀπομάκρυνε
καί ἐπανῆλθε στῆν ΕΡΤ μέ τῆ χαύντα.
ΣΠ. Χ·ΑΡΑΜΗΣ; Γιός τοῦ καθηγητῆ καί
ἀκαδημαῖκοῦ Ἰωάννη Χαραμῆ δέν τελείωσε
τήν νομικὴ. Στήν ἑπταετία ἦταν ἀντιπρόσωπος τῆς Ἐταιρείας Φωτιστικῶν Σωματων
«Μόλ καί Ρίτσαρσαν». Μέλας τοῦ διοικητικοῦ
Συμδαυλίου τῆς ΕΡΤ τήν περασμένη τετραετία καί γνωστός για τά φιλοδασιλικά του
φρονήματα, διορίστηκε Διευθυντῆς Τηλεόρα-

γωγῆς λίαν ὑψηλάς, ἐνῶ παραλλήλως τά STUDIO Τηλεοράσεως
τῆς Ὺπηρεσίας καί δὴ τό κύριον τοιοῦτον, κατασκευασθέν εἰδικῶς
δια τόν λόγον τοῦτον, παραμένουν ἀνεκμεταλλευτα μέ ἀμεσον
συνέπειαν τὴν Βαρυτατην οἰκονομικὴν ζημίαν τῆς Ὺπηρεσίας, τὴν
ύποαπασχόλησιν τοῦ πρασωπικαῦ καί τήν περιορισμένην ἐκμεταλλευσιν τῶν μηχανημάτων.
Πέραν δέ τῶν ἀνωτέρω ὴ έμφανιζομένη μέχρι σὴμεραν ποιότης

τῶν παραγομένωνείς τά ἰδιωτικά STUDIO καί ἀπό ἰδιώτας ἐκπομπῶν, ὑστερεῑ ὁπωσδήποτε κατά πολύ ἀπό ἐκείνας πού δύνανται
εἰς μεγάλαν ἀριθμόν νά παράγωνται ἐντός τῆς Ὺπηρεσίας καί ἀπό
τὴν Ὺπηρεσίαν, ἀφοῦ έχει γίνει πλέον συνείδησις δτι αἰ ἰδιῶται
παραγωγαὶ ἐνδιαφέρονται καί μόναν, δια τό ὅσον τό δυνατόν μεγαλύτερον κέρδος.
21. Παράλληλα πρός τα μεγαλα κονδύλια πού διατίθενται διά

«Προσλήψεις ἀποστράτων...»
22. Τόν Ἀπρίλιαν τοῦ 1977 καί κατα τὴν διάρκειαν τῆς Μεγάλης
Ἐθδομαδας μετεδόθησαν ὑπό τῆς Τηλεοράσεως ἐξ (6) ὁμιλίαι διαρκείας δέκα έως δεκαπέντε λεπτῶν περίπου (ἀνάγνωσις κειμένων Εὐαγγελίαυ) ὑπό τῆς ὴθοποιοῦ ”Ελλης Λαμπέτη. Διά τήν ἐν
λόγω ἐκπαμπήν ἐδαπανήθη ποσόν 543.000 δρχ. περίπου ἐπ’ ὁνόματι τοῦ παραγωγοῦ διαφημιστικοῦ γραφείου.

'H ἀστρονομικὴ αὐτή δαπάνη δια τό εἶδος καί τὴν μορφὴν τῆς
ἐκπομπῆς, ἐπρόκειτο ῶς προανεφέρθη περί ἀπλῆς ἀναγνώσεως
κειμένου χωρίς καμία ἰδιαιτέραν σκηνοθετικὴν καί σκηναγραφικὴν
φροντίδαν, ἐπροκάλεσε ἐν τῶ ἀκαύσματι τὴν δικαίαν δυσφαρίαν
τῶν ὑπαλλὴλων τῆς ΥΕΝΕΔ καί ἀσφαλῶς καί ὅλων ὅσων ἐπληρο-

τάς προαναφερθείσας περιπτώσεις, ὴ ’Υπηρεσία σήμερον ἀκολου-

φορήθησαν τοῦτο.

θεῖ ἐναν ἀνορθόδοξαν τρόπον προμηθείας ξένων κινηματογραφικῶν ταινιῶν(σειρές ἐπισαδείων ώς ὁ Φυγάς, Πέῦτον Πλέης κ.λ.π.)
εἰς δυσανάλογον πρός τάς ἀπαιτήσεις τοῦ τηλεοτττικοῦ προγραμματος ἀριθμόν καί πολλές φαρές ταινιῶν οἰ ὁποῖες λόγω τοῦ περιεχομένου των εἶναι ἀμφίθολον ἐάν θά χρησιμοποιηθοῡν (ῶς ταινίαι Βίας κ.λ.π.).
Τό ὁρθόν καί δεδοκιμασμένον ἀλλωστε θά ἡτο ὴ ’Υπηρεσία να
προμηθεύεται τόσα ἐπεισόδια ἀπό καθε σειρα, ὅσα ἀναγκαιοῦν διά
τήν τηλεοπτικὴν κάλυψιν μιάς σαιζόν. Τά ἐπεισόδια αὐτά κυμαίνονται εἰς τόν ἀριθμόν τῶν ε’ίκασι ἐξ (26).

23. Ἐνῶ εἰς τήν Ὺπηρεσίαν ὑπηρετοῦν μέ ὑπαλληλικὴν ἰδιότητα
Διερμηνεῖς-Μεταφρασταί, οὑτοι δέν χρησιμοποιοῡνται δια τὴν
μετάφρασιν ξενογλώσσων τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν κυρίως Ντοκυμανταίρ, ἀλλα ἀπασχολαῦνται εἰς ἀλλότρια πρός τήν εἰδικότητάν
των καθήκοντα, τὴν δέ μετάφρασιν τῶν ῶς ἀνω ἐκπομπῶν πραγματοποιαῦν, τόσον ὑπαλληλοι ἀλλης κατηγορίας ἐπ’ ἀμοιθὴ, ὅσον
καί δημασιογραφοι.ώς καί εἰς ἰδιωτικα γραφεῖα ῶς τό τοιοῦτον
ΜΑΣΤΕΛΟΣ. Κατα τό παρελθόν ὑπῆρξεν περίτττωσις κατα τὴν
ὁποίαν ὑπαλληλος μεταφραστὴς τήν εἰδικότητα ὴμαίθετα πέραν
φυσικά τοῦ μισθοῦ του καί τῆς ύπερωριακῆς ἀπασχολήσεως διά
μετάφρασιν ξενογλώσσων Ντοκυμανταίρ, δι’ ἐργον δηλαδή διά τό
ὁποῖον ἐχει προσληφθεῖ.
24. Εἰς τὴν ΥΕΝΕΔ ὑπηρετεῖ ίκανὸς ἀριθμός ἐκφωνητῶν πού
ἐπαρκεῖ δι’ ὅλας τας ἀνάγκας τὴς Ὺπηρεσίας, πλὴν ὅμως ὴ πα,ρουσίασις -ἐκφώνησις ὁρισμένων τηλεοπτικῶν ἐκπομπῶν καί δὴ
τῶν ντοκυμανταίρ γίνεται ἀπό ὑπαλλὴλους ἀλλης κατηγορίας ὴ
τρίτους πρός τό σῶμα τῶν ὑπαλλὴλων, ἐπ’ ἀμοιΒῆ.
25. Τόν Σετττέμθριον τοῦ 1975 καί μέ ἐπεῖγον έγγραφον τῆς
’Υπηρεσίας ἀνετέθη εἰς ἰδιώτην, ἀνευ διαγωνισμοῦ, ὴ μελέτη ὁρ-

Σήμερον ἡ ΙΥπηρεσία ’ἐχει προμηθευθῆ όλόκληρες. σειρές, οί

ὁποῖες ἀνέρχονται εἰς ἐκατόν πενὴντα (150) έως διακόσια (200)
ἐπεισόδια ἐκάστη καί εἶναι σειρές οἰ ὁποῖες έχουν κατ’ ἐπαναληψιν πραθληθῆ τόσον ἀπό τήν ΥΕΝΕΔ ὅσον καί ἀπα τὴν ΕΡΤ.
Ἐπειδὴ ὅμως πρόκειται περί σειρῶν ἐπαναλήψεως ὴ ’Υπηρεσία
θα ἠδύνατο ἀνέτως ἀφοῦ κρίνει ὅτι πρέπει νά ἐπαναλαμΒανη
μεταδσθείσας σειράς νά προμηθεύεται ἐκαστατε ἐπεισόδια τόσα,
ὅσα ἀναγκαιαῦν διά τήν κάλυψιν μίας συγκεκριμένης χρονικὴς
περιόδου.
Εὐνόητον τυγχάνει ὁτιή προμήθεια ἐνός μεγάλου τέτοιου ἀριθμοῦ ταινιῶν, ol ὑπάρχουσαι σήμερον εἰς τήν ὑπηρεσίαν ἀνέρχονται εἰς τόν ἀριθμόν τῶν 1500 περίπου, ἐπιθαρὺνει σημαντικά οἰκονομικῶς τὴν ’Υπηρεσίαν. Δέν γνωρίζομεν θεθαίως έαν ὁ μεγάλας
αὐτός ἀριθμός ταινιῶν πραπληρώνεται ἥ ἐξοφλεῖται τμηματικῶς.

γανώσεως τοῦ λογιστικοῦ συστήματος τῶν οἰκονομικῶν ’Υπηρεσιῶν ἀντί τοῦ ποσοῦ τῶν 300.000 δρχ. περίπου.

'H μελέτηαύτη ὴ ὁποία μέχρι σήμερον δέν έχει τεθή εἰς ἐφαρμαγὴν ea ἠδύνατο ἀνέτως νά ἐκπονηθῆ μερίμνη τῶν τττυχιούχων
ὑπαλλὴλων τῆς ἀνωτάτης σχολῆς Οἰκονομικῶν καί Ἐμπορικῶν

σης. Ὁ ἴδιος παραδέχεται ὅτι δέν ἔχει κανει
καμιά σπουδὴ πάνω στῆν Τηλεόραση καί ὅτι
μπῆκε στῆ θέση αὑτὴ κατόπιν ἐπιθυμίας τοῦ
κ. Τσαλδάρη

περιεχομένου μέ συζητήσεις στρογγυλῆς
τραπέζας - παρουσιαζόταν ἀπό τόν Δημοσθένη Μαρκίδη.

M. AEKKAE: Ξεκινησε ἀπό συντάκτης ἀθλη-

Ο Σ. ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ; Τσξίαρχος ἐν ἐν-

Ο Β. ΜΠΙΣΤΙΚΑΣε Διευθυντῆς Εἰδὴσεων
καί Ἑπικαίρων. Ἐπί χαύντας ὑπηρετοῦσε
στό ίδυο Τμῆμα’μέ προϊστάμενο τόν Ι.Μοσχοδίτη..
Παραιτῆθηκε τό δραδυ τοῦ
Πολυτεχνείου καί ἐπανῆλθε μέ τὴ μεταπολίῑ
τευση.

τικῶν ἐφημερίδων. Διευθυντῆς συντάξεως τῆς
χουντικῆς φυλλαδας «Νέα Πολιτεία» καί
ὑμνητὴς τῆς τυραννίας, προσέφερε «γῆν καί
ὕδωρ» στῆ νέα διοίκηση Μπακαγιάννη-Χόρν.
Κατόρθωσε νά παραμείνει απλός ὑπαλληλος,

εργεία,

Ο Α. ΜΩΡΑΪΤΗε Στό Τμῆμα ἐνημερωτικῶν

Διεύθυνση Εἰδὴσεων καί Ἐπικαίρων (ὑπό
τόν γνωστό Μπίστικα) καί τελευταία ὁρίστηκε
διευθυντὴς τοῦ ραδιοφωνικοῦ προγράμματος.
Ἔκαψε πολλές «ἐνοχλητικές» ἐκπομπές καί
ἀπομακρυνε ἀρκετούς δημοκρατικούς συνεργάτες τῆς ραδιοφωνίας, ὐποστηρίζοντας καθε
χουντικό καί ἀκροδεξιό. Τούς καλύτερους
χαρακτηρισμούς για τό έργο του στῆν ραδιοφωνία ἔχει κάνει σέ σχόλια του ὁ Μανος Χατζηδάκης.

καί ψυχαγωγικῶν ἐκπομπῶν. Καί ἡ κ. Μωραῑτη χαίρει τῆς προστασίας τοῦ κ. Ἀὅέρωφ
Προσλήφθηκε στήν ΕΡΤ ὅταν ὁ πρώην πρεσὸευτὴς στῆ Μόσχοι ”Αγγελος Βλαχος έγινε
Διευθυντῆς ,καί σέ τμῆμα πού εἶχε τότε πρωτοδημιουργηθεῖ (Τμῆμα Μεταγλωττίσεων). Ἠ
πολυπραγμοσύνη καί ἡ πανταδυναμία της ἐπί
διοικήσεως Βλαχου κατργγέλθηκαν ἐπανειλημμένα ἀπό τόν τύπο. ”Οπως ἐπίσης εἶχε
καταγγελθεῑ κάποια ἀνακριση για τό
πρόσωπα της στῆ Μόσχα, πού τό πόρισμα της
δρίσκεται στα ἀρχεῖα τοῦ ,ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Σύζυγος ,τοῦ κ. Τριανταφύλλου.
ἀνώτεραυ διπλωματικοῦ ὑπάλληλου πού ὑπηρετεῖ οτή Μόσχα.

·

Ο E. MABIAH:
Προσπαθησε να κάνει καριέρα
ἠθοποιοῦ. Δούλευε, ἐπί χαύντας στό γραφεῖα παραγωγῆς ἐκπομπῶν για τὴν τηλεόραση «ΑΣΤΗΡ TV» τοῦ κ. Γ. Ράλλη. Τό
1972 ἄνοιξε δικό της γραφεῖα παραγωγῆς
ἐκπομπῶν καί ἐκανε δυό ἐκπομπές χωρίς
ἐπιτυχία. Ἡ μιά ἀπ’ αύτές - οἰκονομικοῦ

ὕστερα

συντακτης

καί ὑποδιευθυντῆς

ΥΕΝΕΔ

διοικητὴς τῆς ΥΕΝΕΔ

ἀπό

τόν

Νοέμὸρια τοῦ 1974. Πρωταθλητῆς σκοποδολῆς. Τοποθετὴθηκε ἐπί χαύντας (1972)
στήν Ὑπηρέσία Πολιτικῆς Ἀεροπορίας
(ὑπεύθυνος Ἀσφαλείας).

στῆ

Α. KANEAAH: Μεταφραστρια μέ τό κόμματι
καί συγγραφέας τῆς σειρᾶς «Τό ἐρωτικό ἡμερολόγιο μιᾶς ἀεροσυνοδοῦ» πού δημοσιεύθηκε σέ σειρές στό περιοδικό «Ἐπίκαιρα».
Χάρη στὴν εὔνοια τοῦ κ. Λάσκαρη ἐξακοντίοτηκε στό πόστο τῆς ἐκφωνῆτριας τῆς ΕΡΤ.

Μέ συνολικές ἀμοιδές πάνω ἀπό 60 χιλιάδες
ἡ κ. Κανέλλη δέν εἰναι μόνο ὑπαλληλος τῆς
·“ ΕΡΤ ἀλλα καί ἐργολαδος της ἀφοῦ ’έχει ἀναλάόει ἐίῧδομαδιαία τηλεοπτικῆ ἐκπομπὴ για
τῆν «ἐνημέρωση τῶν ἀποδῆμων στίς ΗΠΑ».
Εἶναι ἀκόμα ἐπικεφαλῆς τοῦ γραφείου τύπου
τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἐργατικῆς Καταικίας μέ
μηνιαῖες ἀπαδοχές 18 χιλ. καί ἐλαχιστη ἀττα-

σχόληση-

,

O Σ. ΣΚΟΝΔΡΑΣε Ἀντισυνταγματάρχης,
Διευθυντῆς Προγραμμάτων τῆς ΥΕΝΕΔ.
Ἐθελοντῆς στό Ρίμινι, ἀνέλαδε για 20 μέρες

(δυό δδομαδες μετα τό πραξικόπημα τῆς
χαύντας) καθήκοντα ἐπίὸλεψης τῶν προγραμματων τῆς ΕΡΤ. Ἀπό τό 1970 μέχρι
τόν Αὑγουστο τοῦ 1977 δούλεψε στῆν ἐταιρεία παραγωγῆς τηλεοπτικῶν προγραμματων Σπυρίδη. Ἔχει γράψει τρίτομηέ<<Ἱστορία τοῦ A' Παγκοσμίου Πολέμου» καί εἶναι
καθηγητὴς στῆ Σχολή Χωροφυλακῆς. .
Ο Θ. ΠΑΠΑῘΩΑΝΝΟΥΞ

Ἐπί χαύντας διευθυντὴς
προγράμματος τηλεαράσεως. Βαρύνεται μέ
προγραφές καί ἀπαγορευτικές λίστες καλλιτεχνῶν. Ἐξακολουθεῖ νά παραμένει στῆν
ἴδια θέση.
O ΓΚΥ ZIPS}: Θετός γιός τοῦ Σόλωνα
Γκίκα. Σύμόουλος Πραγραμματων στῆν τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο τῆς ΥΕΝΕΔ καί
στα χρόνια τῆς χαύντας καί σήμερα.
. A.
ΦΩΤῙΟΥι
Ἀντισυνταγματαρχης
Διαὸιδασεων, διευθυντὴς τηλεοράσεως· ἀπό
τα «πιστά ὄργανα» τοῦ διοικητή Βαὸαρούτσου,
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Ἐπιστημῶν, τῆς Ἀνωτάτης Βιομηχανικῆς Σχολῆς καί τῆς Νομικῆς,
οἰ ὁποῖοι καί εἰς ἀρκετόν ἀριθμόν ὑπηρετοῦν εἰς τὴν ’Υπηρεσίαν
καί ὁπωσδήποτε εἰναι εἰς θέσιν ν’ ἀσχοληθοῦν μέ τό ἐν λόγω θέμα,
μέ εύλογαν οἰκονομικόν ὅφελας δια τήν Ὺπηρεσίαν,
26. Τὸ διαφημιστικόν γραφεῖον PISSANOS ὁφείλει εἰς τήν YENEA πολλά ἐκατομμύρια ἀπό διαφημίσεις καί παραγωγές τηλεοτττικῶν ἐκπομπῶν. 'H εἰσπραξις τοῦ ποσοῦ τούτου, ῶς πληροφορούμεθα, ἐκκρεμεῖ ἀκόμη ένῶ παράλληλα, κατά φημολογίας. ἐπαναρχίζει ὴ συνεργασία τοῦ ἐν λόγω γραφείου μετα τῆς Ὺπηρεσίας.
27. Εἰς τήν Ὺπηρεσίαν ὑφίστανται ένσημα ΙΚΑ μή ἐπικαλληθέντα καί μὴ δυνάμενα νά χρησιμοποιηθοῡν πλέον, ἀνερχόμενα
ώς πληροφορούμεθα εἰς 16 noo6v τῶν 2.000.000 δρχ. περίπου.
28. Εἰς τὴν ΥΕΝΕΔ προσφέρουν τάς ὑπηρεσίας των εἴτε ῶς
ὑπαλληλοι ἐπί Συμθάσει, εῑτε ῶς Συνεργάται ἐπί μονίμου Βάσεως,
εἴτε ώς ἐπί ἐργω καθορισμένου ώραρίαυ ἐργασίας, εϊτε ἐπί ἐργω
κατ’ ἀποκοπὴν ἀτομα τῶν ὁποίων αἰ μηνιαίαι ἐν σύνόλω ἀπαλαθαί
(μισθός. ὑπερωρίαι, ήμεραργίαι, νυκτερινὴ ἐργασία, ἀμαιθή διά
’ παραγωγὴν ἐκπομπῶν, ἀμοιθή δια παραχὴν θεμάτων είδησεογραφικοῦ καί ἐπικαίρου χαρακτῆρος) ἀνέρχονται εἰς πολλάς δεκάδας
χιλιάδας, ἐνιοι δέ τούτων πλησιάζουν μηνιαίως καί τό ποσόν τῶν

29. Εἰς τὴν ΥΕΝΕΔ ὑπηρετοῦν δημασιογραφσι, κατα τας προαναφερθείσας σχέσεις ἐργασίας, τῶν ὁποίων ό ἀριθμός ὑπερθαίνει
κατά πολύ τόν προθλεπὸμεναν τοιοῦτον τοῦ αρθρου 71 τοῦ Νόμου 192173 σαν συνέπεια αὑτοῦ εἰναι ἀφ’ ἐνός ὴ σημαντικὴ οἰκονομική ἐπιθαρυνσις τῆς ’Υπηρεσίας ἐκ τῶν παλυμόρφων ἀπαλαθῶν
τούτου, ἀφ’ ἐτέρου δέ ἠ δυσχερής θέσις εἰς τὴν ὁποίαν ἀργά ἡ
γρήγαρα θά εὑρεθῆ ὴ ’Υπηρεσία ἀφοῦ τελικῶς θα ὑποχρεωθῆ νά
καταθάλλη τας πάσης φύσεως ἀσφαλιστικάς εἰσφοράς τῶν οἰκείων
ἀσφαλιστικῶν φορέων. Πρός ἐπαλὴθευσιν τούτου, σάς κανομεν
γνωστόν σχετικάς ἐνεργείας τῶν ἐπί έργω Δημοσιογράφων, ῶς
πληροφορούμεθα, διά τῶν ὁποίων οὑτοι ἐπιδιώκαυν καί ἐνδεχομέ-

νως ἐξησφαλισαν νά τύχαυν τοῦ εὐεργετήματος τοῦ δώρου Χρι- ’
στουγέννων, Πάσχα, Ἀδείας τό ὁποῖον ἐάν τελικῶς ἐπιτύχαυν θα
ἐπιθαρυνθῆ ὴ ’Υπηρεσία μέ τεράστια κονδὺλια, ἀφοῦ ταῦτα θα εἰ·
ναι καί ἀνάλογα τῶν ὑψηλῶν ἀπαλαθῶν καί ὁπωσδήποτε ἀναδρομικὴν ἰσχὴν θά ἐχουν.
”Ολα αὐτά γνωστα εἰς τούς πάντας πραθληματίζουν καθημερινά
τό προσωπικόν, δημιουργοῦν δυσαρεστα συναισθήματα εἰς τοῦτο,

ἀποδυναμώνουν τὴν διάθεσίν του δι’ ἐργασίαν, δημιουργοῦν κλίμα
ἀνίσου μεταχειρίσεως καί δημιουργεῖται εἰς ὅλους 16 ἐρώτημα,
πρός τί ὴ παρουσία τοῦ τόσου μεγάλου αὐτοῦ ἀριθμοῦ Δημόσιογράφων εἰς τήν Ὺπηρεσίαν, ol ὁποῖοι φυσικόν εἶναι καί ώς συμθαίνει αλλωστε, να ἐπιδίδωνται εἰς μίαν καθημερινὴν προσπαθειαν
θεμάτων, έν πολλοῖς οὐχί ἐξ ἀντικειμένου οὐσίας. ἀλλά ἐπί τῶ
σκοπῶ κυρίως ἐξασφαλίσεως τούτων δια τήν δικαιολόγησιν τῶν
ἐσόδων των.
Εἰς τήν ΥΕΝΕΔ ἀπό μακροῦ έχει καθιερωθεῑ μία κατα τὴν α’ποψίν
μσς ἀνορθόδοξας τακτική ὴ ὁποία ἀφορά εἰς τήν πρόσληψιν συνταξιαύχων, ἀποστράτων καί μὴ. ‘H τακτική αὐτὴ έχει σάν ἀμεσαν
ἐπακόλουθον ἀφ’ ἐνός μέν τὴν σοθαράν οἰκονομικήν ἐπιθαρυνσιν
τῆς Ὺπηρεσίας. ἐκ τοῦ λόγου ότι αἰ ἀποδοχαί τούτων καθαρίζονται ἐπί τῆ Βάσει τῶν ἐτῶν συνταξίμου προϋπηρεσίας των καί κατ’
ἀκολουθίαν εἰναι λίαν ὑψηλαί, ἀφ’ ἐτέρου δέ καταλαμΒάναυν θέσεις ὑπεύθυναυς γενόμενοι οὕτω ἐμπόδιον εἰς τὴν ἐξέλιξιν τοῦ
ὁργανικοῦ ὑπαλληλικοῦ προσωπικοῦ.
Ἀποδεικτικά στοιχεῖα περί τῶν ἀνωτέρω ἀναφαρεμένων περιπτώσεων δύναται ὴ Ἐπιτροπή σας νά λαθη ἀπό τὴν ΥΕΝΕΔ καί ἀπό
τοὺς οἰκείους φακέλλους.

AETITOMEPEIA: Ὁ πρόεδρος τῆς «Ἐπιτροπῆς Ἐρεύνης Θεμάτων ΥΕΝΕΔ» ὑποπτέραρχος Θωμόπουλος, ό παραλήπτης
δηλαδὴ αὑτοῦ τοῦ ὑπομνῆματος, προήχθη καί μετετέθηέ
I

Ἀπα τοι· κ. Τασο Παπαδόποιιλο πήραιιε τήν ακόλαιιθη imam/'1} σχι τική. με’
α’ ἄρθρα 1'01" σιιιιεργιατιγι “a; Π. .»ίιιἰιιπραι· ιιἘΡΤ-ΥΕιΝίέΑ· Ἐπιστροφή στα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «γράμματα»
ἼίῖΑίίί ζιῚἛίίῼί-ίίιί ΣζίέῖἩΛίί( TOT' ’.Ur'TlZOIllﬂOUl‘lqllOl‘JI.

Κιιριε λαμπρόν.
O ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ
- ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
σελ 280, δρχ. 200

O Γκέαργκ Λαὺκατς
ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ

Ἴ γ
’ξ »“’ -

’
_

σελ. 205, δρχ. 120

ο Ντ. Ριαζανοφ
0 ΜΑΡΞ Kl Ο ΕΝΓΚΕΛΣ
(OXI MONO) ΓΙΑ
ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Σχετικα μέ 10 αρθρα σας τῆς 1έι.ἰ 2.78 για τήν EPT καί ΥΕΝΕΔ
1τὸ Περιαδικό ANTI έχω νά ανασκειιιζισυι τα ἑξῆς σημεῖα ,τοιῖι ιιέ
ἀργυροῦν.
1. Πιστεύω ὅτι εἶναι δύσκολα να με’ ἴτριιστατευει (ἰ 7.. ’.·Νδέριιιφ
Κατ’ ἐἰναι δύσκολα γιατί απλσιιστατα δέν ιιὲ ·ινιιιοι’ζει.
3. A51 ειιιαι Δ νςΠγ Τιγλεαι.’ασεως στῆν EPT. Την θέση 11.-{1005ng
τις 10 1_'.T 8 την εἶχε δ κ. M. BA»\.\‘X' .\'APAE TIIILIII'IJηλαι·. ιζ τὴν θέση
τοί Β. [ενι-κατ’ Διειιθυνται και ιῑιπό τὴν πιιριιιπιιιιιι ηιιειιιγιιιγιτιζα τιγι
5x51,ι’. κ Σ. ΧΑΡΑΝΙΗΣ. 'E,ια εἰιιαι T10010101111';u' σε’ ιιιιι ιἰπ) τις
ἴῖ 07‘.

σελ. 175 δρχ. 90

”ιιῪποδιειθιπσεις 1.';] Δ νσξει) Τηλεοιιιισειιξ

Εἶναι δικιιιίικια σας νιι ιιὴν σας ἐνδιιιιγειι.ιει ιγ I'.'II.]H5I(I. Δέν εἶναι
οιιιυς δικαίωμα σας να χαρακτηριζετε ἀνεύθυνα ιῖινθριῑ.ἰ.ιῑτι.ιιι; πσιζι ἐργάζονται ἔντιμα καί χωρίς ιεπροστειιτίεξ>> στῆν Τηλεὸραση.

0 ἈνρίΛεφέθρ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ, ΣΗΜΕΡΑ
σελ 112, δρχ. 50

T. HAHAAOHOXΝΟΣ

Ο XM. Ἐντσενσμπέργκερ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ
σελ. 112, δρχ. 70

O E. Πρεομπραζένσκι
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣῙὉ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

Ι.
. ζ

X'. Γ. Φιισικα δέν περιμένω να ιιποκαταστὴσιτε δημοσία τήν ι.ιιἰιγθειι.
.\'05 ιαζεται πολιί 911000; -ιί αι’ τό. ’ξέ ἄλλοι ιιξτιιιιχιι κατ’ ιγ ,τιῖι,τι ι·12']
0κσῑτιιιατητα...

σελ. 134, δρχ. BO

0 Ἠ. Πετρόπαυλαυ
ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
σελ 200, δρχ. 150

Ο Λαυί Ἀλτουσέρ
ΓΙΑ TON ΜΑΡΞ
σελ. 260. δρχ. 150

Ο Μπέητσον, Τζάκσον,
Λαίνγκ, Λίντζ κ.ά.
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ

OIKOFENEIA
πλερασρχ. 190

'Kev1p1KﬁAlC'1350'ni
«AMGOPEAZ». BaA151010U 50
1117\- 36.33.1396. Ἀθήνα

11...; XIII/I571: γὀιώξ ,τοῦ ιἰιιισκε ιιιιζει
(lltz’l‘:~:10"I2I.T17'
λοιιέὶιI' ι.ικαιιη 2.I.I ι’ αηίιεριι. ια éI'l’aL παρα'IIjIἀξ"'0I'05'σ’κ.ταιιπτιυιι τῆς ‘I'E:\'E.".'1

αιαιιιι της III/MCI τοιι ποτ’· ειιιαι ταιιταχροιιι καί 37000107001101:17,1;5'74.»
«.'VII. 7,15i-2IIIII2III 17?;EPT.AI.'10107 ἐμποδίζει II: γίν.5.I’ται rI'1I2:
T
41]((]ξ1.ῌ
;':.I;III ἔκοιν γἰιι5I ετιιεικληιιειι κι ιτιγ I'.';I5 5'::'I'7'7:1m ιιι] . ,ἐι-ι.
Στ,τηι τοι.»γιιι [ταυτησί ι.ι’,ιιιυς εκι[τος εἰναι ,ιῇτιι ιι.'m τήν ιἰτυιι ι.ιν.ιι·ι ἰγ .ι. .“· 2:. U.
MI-σαι· ιι161.0? ριιαᾘιιζιι ὀλο10' που)ιιιιμμιι 17;; E.‘ ’1.Τυίιδιιγι
εἶν.ιι ι’·ῑιιγεούκ ςεπιχιιοημιιτια,- .'IIIIIII; ω γαζ κιιι Tm;ιιιδι.1ι·ιι
17";E'PI’II)II,II.I1IJOII' νύ. έΞηηθει ,τι ιριι ιιιιι νο ι.ι ι ι’·ῗτι ιυχι'II
.IUENI‘TEIETI’EI τιιιτ
στηι ἰΕΝΕί HIE» ιιλλιιι]ι - ιιι.'III‘: I} πυιοηι am,οιιι I77]; ιι,τι “mιιῇιιιτιιξι τιιιῖι Ν Mn:-

(τι,ιι, II.2.'II 5'II III ιιι'H5'Iι-ιη ,τοι). τίς κι.ιιιτ ελιε ξἰκι II)II.-:17/o:-'I (ἔστι
ξ) TI;:2I:IIJII;15;71IJI 5Iz55'2'1II2IXII'I'7'1mgIII:barn/317112
..
.
,ᾗς-ι’δηὲιτηιι EPT. E. διο γι ιπολιτικε ζακόπιμυτπτεζ III,ι.ι HI."mum '15 τιηι’ ι.ἱ,»”ιιγί“.ἰιι;»ιι.ι.
(Ag‘LIfIEE'J'MTI‘JcI'I‘L-II I721. 11./T. νά ἐχ(ιι. ιιι και IIII'; 1‘;” ιιπιιιγὶιε :00;
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Πόεί ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΡΟΜΟΥ KAI ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ
ZiV‘I’: OI ΚΙΒΔΗΛΟΠΟΙΟΙ
Τσὲχωφ; ΝΟΥΒΕΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Καμύῖ ΚΑΛΛΙΓΟΥΛΑΣ
Λόρκαε ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
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στήν Ανώτατη
Παιδεία
τοῦ Κώστα Κριμπᾱ

ΤΑ TEAEYTAIA χρόνια, ι’ὁιαίτερα μετά τήν πτώση τῆς δικτατορίας, συζητιέται πολύ ὅ,τι
ἀφορᾶ τήν Ἀνώτατη Παιδεία 0777 χώρα μας. 'H 077778971277 κατασταση περιγράφεται συνήθως μέ
778/101707 χρώματα, κατακρίνονται ὑπεύθυνοι (πραγματικοί ἤ φανταστικοί) γι’ αὐτήν τήν κατάσταση, προόάλλονται σωτήριες θεσμικές ἀλλαγές πού θά- ἀρθρώσουν τά AEI πάνω σέ γέα
πρότυπα ὁομῶν (αὐτοὸυναμία, τομέας, συμμετοχή, «ἑνιαῑος φορέας» καί ὅ,τι ἄλλο) καί ἔπανέρχεται ἐπίμονα 77 6777077777077 γιά πλουσιώτερες οἰκονομικές παροχές. Ἀκούγονται κατά καιρούς καί ξέταιρες φωνές, κηρύγματα συμπαθητικά στήν ἁπλοϊκότητά τους, γιά τήν ἀνάγκη
ὕπαρξης 67617067777037}, γιά 777 σημασία τῶν ἑπιστημονικῶν περιοδικῶν κ. ἄ. κηρύγματα ἄχρηστα γιατί ὅ, τι ὁιατυμπανίζουν εἰναι ἀπό πολλές 0877078778g γνωστό στόν πανεπιστημιακό χῶρο.
Δέν ὑπάρχει ἀμφιὸολία πώς πλουσιώτερες οἰκονομικές παροχές καί 007787; καλύτερα προσαρμοσμένες στίς σημερινές στυνθῆκες θά ὂοηθήσουν στήν 77070777777 68178777077 τῆς παρεχόμενης
παιδείας. ’,Ομως 77 607077 εἰναι οἱ καθηγητές, οἱ ὁάσκαλοι καί (οἱ λιγότεροι) ἐρευνητές, οἱ ἄν·
θρωποι. Μέχρι τώρα πολύ λίγο ἀσχοληθήκαμε, ἐκτός ἀπό τόν καταλογισμό ψεγαὸιῶν, μ’ αὐτούς, μέ τίς ὁυσκολίες 77073 ἀντιμετωπίζουν, ἀλλά καί κυρίως 778 70 770707’ εἷναι, ἀπό 77073 779089χονται. Τό ἄρθρο 707370 δέν ἀποσκοπεῖ 08 μιά ἐπίκριση ἥ ὑπεράσπισή τους, ἀλλά στήν περιγραφή τῆς ἰὸεολογικῆς τους προέλευσης.
ΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ θητεία στήν Ἀνώτατη Παιδεία 1.7013
ἐπέτρεψε νά συγκεντρώσω τίς πολυάριθμες παρατηρήσεις 77013
87707170 08 ὡρισμένα γενικά συμπεράσματα. Ὀταν συζητιέται ἡ
τροποποίηση τοῦ ἐκπαιδευτικοῡ”η τοῦ διοικητικοῦ συστήματος
τῶν AEI ἤ τῶν Ἐρευνητικῶν Κέντρων εἶναι χαρακτηριστικό

ὅτὶ συχνά καθε συνομιλητής σκέφτεται νά μεταφέρει καί νά
ἐφαρμόσει ἐδιῑ) δομές καί συστήματα τῆς ξένης χώρας στήν
ὁποία ἐσπούδασε καί πού ἴσχυαν τόν καιρό πού ἐσπούδασε.
Αὐτή ἡ μεταφορὰ παρουσιάζεται πιό ἄμεση καί χωρίς τήν
ἀναγκαία ἀπό τά ντὸπια πράγματα μεταποίηση, ὅσο πιό πρόσφατη εἶναι ἡ ἐλευση αὐτοῦ πού τήν προτείνει, ὅσο περισσότερα
χρόνια ἐζησε στήν ξένη χώρα, ὅσο νωρίτερα ἠλικιακά ξενιτεύτηκε σ αὐτή τή χώρα, ὅσο χαμηλότερη εἰσοδηματικά (καί πολτισμικὰ) ἠταν ἡ κοινωνικὴ τάξη στήν ὁποία ἐντασσόταν στήν
Ελλάδα πρίν φύγει γιά ἐξω καί τέλοςόσο οἱ σπουδές του καί ἡ
ἐπακόλουθη πολιτιστική-ὀποτύπωση προῆλθε ἀπό μιόι μόνο
χώρα.
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ πάντοτε, ἤ τουλάχιστον τίς περισσότερες
φορές, γιά έλλειψη ἐνημέρωσης, τί δηλαδή συμ6αίνει τή σύγχρονη ἐποχή σέ διάφορες χῶρες, ἀλλά γιά ἕνα φαινόμενο πού
προέρχεται ἀπό τήν ἰσχυρὴ πολιτιστική ἀποτύπωση, ἀπό μιά
ὂαθειά πίστη ὅτι ἡ προτεινόμενή μίμηση θά ἐπιφέρει καί μιά
’πολιτιστική ἀνὺψωση. Καί τοῦτο γιατί αὐτός πού προτείνει
ἀξιολογεῐ ἐνδὸμυχα, σάν ἐπιθυμητή στάθμη αὐτήν. πού γνώρισε
οτήν ὡρισμένη ξένη χώρα 77013 ἐσπούδασε τά χρόνια τῆς φοίτησής του. Μαζί μέ τήν ἰδιαίτερη γνώοη μιᾶς ἐπιστήμης ἀποκτάται ὅχι μόνο μιά ἐπιφανειακή πολιτιστική ἐπίστρωση, ἀλλά δοιῑ
μεῐται κι“ 81'77 ὑποκείμενὸ της πλέγμα ἀξιῶν, πεποιθήσεων,
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στάσεων πού καθιστᾱ τόν έλληνα ἐπιστήμονα «ἐξ ἀλλοδαπῆς»
φορέα καί συχνά ἁπλό μεταφορέα ξένης ίδεολογίας.
ΕΙΝΑΙ χαρακτηριστικό πώς τό Τμῆμα (περίπου αὐτό πού
σήμερα λέγεται Τομέας) προτάθηκε στό Συνέδριο γιά τό Πανεπιοτήμιο Πατρῶν 77013 ὀργάνωσε ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου (77013
πρίν λίγα χρόνια εἶχε γυρίσει ἀπὸ τίς ΗΠΑ) καί στό ὁποῐο
ἐλαὸαν μέρος σέ μεγάλη πλειοψηφίαΕλληνες 77013 σπούδασαν
σέ χῶρες άγγλικής γλώσσας. Επίσης ὅτι καταὸλήθηκε προσπάθεια ἐπιὸολῆς τοῦ συστήματος αὐτοῦ ἀπό τή Διοικοῦσα
Ἐπιτροπή τοῦ 1966όπου πλειοψηφοῡσαν τά ἀγγλο-καί ἀμερικανοσπουδαγμένα μέλη (A. Πεπελὰσης, Σ. Δοξιάδης, μερικά
Κ. Κριμπᾶς). Εἶναι ἐπίσης χαρακτηριστικό πώς ἠ ἀντίδραση

στήν κατάργηση τῆς ἔδρας προῆλθε ἀπό τήν προηγούμενη γενιά τῶν γερμανοσπουδαγμένων (Κ. Τσάτσος καί Π. Κανελλόπουλος σέ δηλώσεις τους στήν «Μεσημὸρινή»). Ἀκόμα ὅτι ἡ
διαμάχη μεταξύ τῶν ἐπιστημόνων-ἐμπειρογνωμόνων ,τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν ἐκείνης τῆς ἐποχῆς γιὰ τόν Ὀργανισμό
τοῦ Πανεπιστημίου αὐτοῦ ἐντὀπίστηκε μεταξύ τῶν σχεδίων Γ.
Λιάνη (ΗΠΑ) καί Γ. Βουδούρη (Γαλλία). Ὀ Τομέας προτάθηκε πάλι στήν Ἐπιτροπή τοῦ πρώτου σχέδιου γιά τό Νόμο
Πλαίσιο τών ΑΕΙ ἀπό τέσσερεις καθηγητές, τρεῖς μέ ὁλική ἢ
μερική άγγλοσαξονική παιδεία (Σ. Καράγεωργας, N. Μουζέλης, K. Κριμπᾶς) κι“ ἕνα γαλλικῆς (Ν. Πουλαντζᾱς) 77013 συνέόαλε κυρίως στήν καθιέρωση τῆς «συμμετοχῆς» ὅπως εἶχε
περίπου θεσμοθετήσει ὁ νόμος τοῦ Edgar Faure. “Αλλωστε ἐπιὅεὸαιώνει τόν κανόνα ὅτι ἐκεῖνοι πού ἐπείστηκαν δυσκολώτερα
νά ἀσπαστοῡν τό v80 σχῆμα ἦσαν οἱ γερμανοσπουδαγμένοι νομικοί μέλη τῆς ἐπιτροπῆς (N. Παπαντωνίου, A. Γαζής). "Av
. αὐτά τά ἐξόφθαλυα παραδειἸ,Ιιιατα 08v [-‘l\'(l.l αρκετά. θά μπο-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
«Ἐπίδραση χώρας σπουδῆς» 104 ἀκαδημαϊκῶν (γεννήθηκαν μεταξύ 1846-1909). Τά στοιχεῖα προέρχονται ἀπό τίς διογραφίες
τους πού τυπώθηκαν ἀπό τήν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν στόν τόμο «Οἱ ἐκλιπόντες Ἀκαδημαϊκοί τῆς πεντηκονταετίας 1926-1976»,
Ἀθῆναι 1977. Οἱ ἐπιδράσεις σέ ἐκατοστιαία ποσοστά.
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ροῡσα εὔκολα νά ἐπικαλεστῶ πλῆθος ὁλόκληρο παρόμοιων.
ΑΛΛΑ ἡ ἐπίδραση τῆς ἰδεολογικῆς ἁποτύπωσης εἶναι
περισσότερο φανερή στίς ἐκλογές τῶν νέων Καθηγητῶν. ”Ο,τι
κακό συμ6αίνει ἀποδίδεται συχνά σέ νεποτισμό ή φαὸοριτισμό.
“Ὀμως οἱ περιπτώσεις νεποτισμοῦ εἶναι ἐλάχιστες, ἄν ὑπάρ-’
χουν κάν, κι’ ὁ φαόοριτισμός θά πρέπει νά ἐξηγηθεί μέ 601613τερα αἴτια ἀπό τήν ϋπαρξη ὁμάδων ἤ κλικών. Ἡ ϋπαρξη τέτοιων ὁμάδων πού ἀνταγωνίζονται γιά τήν ἐξουσία σέ μιά
Σχολή ἥ ένα ”Ιδρυμα ἐξηγεῖται ἱκανοποιητικά ἂν παρατηρηθεῐ
πώς κάθε ὁμάδα κατά τό πλεῖστο ἀποτελεῖται ἀπό Καθηγητές
ίδιας ίδεολογίας. Δέν εἶναι τυχαία ἡ ὑποστήριξη ὑποψηφίων,
οὔτε ὁ τρόπος σχηματισμοῦ ὁμάδων. Οἱ ἐκλέκτορες ὑποστηρίζουν συνήθως ὑποψηφίους πού ἐσπούδασαν στήν ἰ’δια χώρα
ὅπου ἐσπούδασαν κι’ οἱ ἴδιοι. ἀκόμα κι’ ἂν προὸάλλουν στό
προσκήνιο ἀξιότεροι ὑποψήφιοι, πού ἐσπούδασαν ὅμως ἁλλοῡ.
Αὐτός ὁ κανόνας δικαιολογεῖ τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν ψήφων κι“ ὁ ἰοχυρισμός μου αὐτός μπορεῖ νά διαπιστωθεῖ ἀπό τά
Πρακτικά τῶν Συνεδριάσεων ἐκλογῶν στά διάφορα ΑΕΙ.
ΟΛΑ αύτά μαρτυροῦν τήν σημασία» πού έχει ἡ μελέτη τῆς
σύστασης τοῦ καθηγητικοῡ σώματος ὡς πρός τίς χῶρες σπουδῆς τῶν μελῶν του καί τή σημασία τῆς μελέτης τῆς ἐπίδρασης
πού· ἀσκεῖ τό σῶμα αὐτό, ἡ «πνευματική ἡγεσία» γενικότερα,
στήν διαμόρφωση τῆς ντόπιας ίδεολογίας. Ὁ Γ. Σεφέρης με’ .
πολύ διεισδυτικότητα παρατήρησε κάπου πώς μικρές χῶρες
σάν τήν Ἐλλάδα θά ’πρεπε νά οτείλουν τούς μελλοντικούς ἐπιστήμονες σέ μικρές χῶρες προηγμένες, ὅπως εἶναι τό Βέλγιο, ἡ
Ἐλ6ετία, ἡ Ὀλλανδία ἤ ἡ Δανία, καί γιατί τά προὸλήματα τῶν
μικρῶν αὐτῶν χωρῶν μοιάζουν μέ τά δικά μας (διαφέρουν
πολύ ἀπό τίς μεγαλες ἤ καί ἀχανεῖς χῶρες ὅπως ἡ Γαλλία. Ἀγ-

Διπλές Συνολικός ἀριθμός
Καθηγητῶν
σπουδές

γλία, Γερμανία, ΗΠΑ καί ἡ Ρωσία) καί γιατί εἶναι πολύ μικρότεροι οἱ κίνδυνοι ἀπό τήν πολιτιστική ἀποτύπωση μιᾶς κι’ οἱ
μικρές αύτές χῶρες δέν κατέχουν ἡγεμονική θέση στά πολιτικά
μας πράγματα.

ΑΥΤΗΝ τήν περίοδο μέ ραγδαῐο ρυθμό ἀλλάξει ἡ σύνθεση
τοῦ καθηγητικοῡ σώματος. Μέχρι τό 1965, εἴκοσι χρόνια δηλαδή μετά τόν δεύτερο μεγάλο πόλεμο, ἡ σύσταση τοῦ καθηγητικοῡ σώματος ἧταν λίγο πολύ παρόμοια μέ ὅτι γνωρίσαμε τά
πρώτα 130 χρόνια τοῦ ἐλεύθερου ἐθνικοῦ μας δίου. Στόν
πρῶτο πίνακα σημειώνεται ἡ σύνθεση τῆς πνευματικῆς μας
ἡγεσίας ὅπως προκύπτει ἀπό τίς διογραφίες 104 ἀποθανόντων
ἀκαδημαϊκῶν ,(πού γεννήθηκαν μεταξύ τῶν ἐτῶν 1846 καί
1909). Τά ποσοστά πού φανερώνουν τήν ἐπίδραση χώρας
σπουδῆς ὑπολογίστηκαν κατά γλώσσα; ἀκαδημαῖκοί μέ διπλές
σπουδές, σέ χῶρες δηλαδή δυό διαφορετικῶν γλωσσῶν, λογίστηκαν κατά τό μισό σάν προερχόμενοι ἀπό κάθε μιά.
ΕΙΝΑΙ φανερή ἡ κυριαρχική παρουσία ἐπιστημόνων μέ
σπουδές σέ χῶρες γερμανικής γλώσσας. 'H ἡγεμονία τους εἶναι
συντριπτική στούς φιλολόγους, ἀρχαιολόγους καί ἱστορικούς
(74%) καί σημαντική στούς νομικούς (65%). Ἀποτελοῡν τό
μεγαλύτερο ποσοστό τῶν θετικών ἐπιστημόνων καί τῶν Θεολόγων.
MONO στούς καλλιτέχνες καί συγγραφεῖς ἡ γαλλική γλώσσα
ἔχει τήν πρωτοκαθεδρία καθώς καί στούς λιγοστούς στρατιωτικούς. Οἱ ἐπιστήμονες μέ σπουδές σέ γαλλόφωνες χῶρες ἀποτελοῦν ένα σημαντικό ποσοστό στίς θετικές ἐπιστῆμες καί λιγότερο στά νομικά. "Av ἀφαιρέσει κανείς τήν γερμανική καί γαλλική ἐπίδραση, πού καλύπτει τό 82.5% στό σύνολο. 01' (”ιλλες
ἐπιδράσεις εἶναι NAT/.1011;

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
«Ἐπίδραση χώρας σπουδῶν» στούς Καθηγητές καί Ὓφηγητές τριῶν Σχολῶν ΑΕΙ (ΑΓΣΑ, ΕΜΠ, (PM-HA). Τά στοιχεῖα προέρχονται ἀπό ἐπετηρίδες καί προσωπική συλλογή. Ἡ ἐπίδραση σέ ἑκατοστιαία ποσοστά.
Συνολικός ἀριθμός
Καθηγητῶν

Γαλλική

Γερμανική

Ἀγγλική

Ἀμερικανική

23
36

12
30

18
7

36
9

33
22

11
12

23
21

12
—

24
6

80
34

13
50
5

15
17
23

20
—
23

26
—
41

54
6
22

ΑΓΣΑ

καθηγητες τό 1978
Kaenyntég τό I965
ΕΜΠ

Καθηγητές τό 1974
Συνταξιοῡχοι Καθηγητές τό 1974
ΦΜ-ΠΑ

Καθηγητές τό 1976
Ἀπό τούς ὑπηρετοῦντες
ἐκλέχτηκαν τακτικοί Καθηγητές

ὡς τό 1966
(’[πὸι966-1976
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σχεδόν ἤ καί τελείως ἀνύπαρκτοι πρίν ἀπό τό 1966, ἐνῶ τώρα
ἀποτελοῦν τίς πολυπληθέστερες ’,ὁμάδες καί μαζί ὑπερόαίνουν
ἤ ἀγγίζουν 1:0 50 %. Η αὕξηοη”εγινε κυρίως σέ 6άρος τῶν καθηγητῶν γαλλικῆς προέλευσης καί σέ μικρότερο 6010110 τῆς
ε ανικῆς.
γ ῗ-Ιμ ΣΧΕΔΟΝ ἀπουσία καθηγητῶν μέ διπλές σπουδές εἶναι
ἐπίσης χαρακτηριστική. ”E101 δέν ὑπάρχει κάποια διαμεσολά6ηση μεταξύ διαφόρων ἰδεολογιῶν καί δέν ὑπάρχει ρωγμή πού
θά ἐπέτρεπε τήν καλύτερη ἀξιολόγηση τῶν ντόπιων συνθηκῶν
καί τήν ὑποὸοήθηση δημιουργίας ντόπιας παράδοσης. 'H νέα
εἰσὸολή (οἱ παλιοί γερμανομαθημένοι συχνά μιλοῦν γιά
«καουμπόυδες», γιά «τεξάνους» κ.ο.κ.) ἁπλῶς ἐπιστρώνει μιά
νέα φλούδα πολιτισιιική πάνω σ’ ὅτι ὑπάρχει, καλύπτοντας κι’
ἐτσι σὸὴνοντας ὅ,τι ὑπάρχει, χωρίς νά πραγματοποιεῖται μιά
νέα γόνιμη σύνθεση, χωρίς νά ξεπετάγεται μιά ἰθαγενής παράδοση μέ τίς ἰδιαιτερότητές της. ”Αλλώστε ἡ παρακμή τῶν κλασικῶν σπουδῶν στήν κεντροευρώπη καί ἡ περιθωριακή της
θέση στίς ΗΠΑ ὃοηθοῦν στήν πληρέστερη ἀλλοτριωτική διαδικασία, τήν ἀποξένωση τῶν Ἑλλήνων ἀπό τόν τόπο τους, τόν
ὁποῖο θεωροῦν ὑποσυνείδητα, ὅταν γυρίζουν, σάν ἀποικία.
Ο,ΤΙ συμ6αίνει στίς θετικές καί τεχνολογικές Σχολές πραγματοποιεῖται μέ πολύ ἀργότερο ρυθμό καί στούς οὐμανιστι,κούς κλάδους. ”Ηδη σχεδόν ἐξέλιπαν οἱ κεντροευρωπαῐοι οἰκονομολόγοι οτή Νομική Ἀθηνῶν, ἐνῶ στήν Φιλοσοφική ἐμφανίστηκαν οἰ πρῶτοι ἀξιόλογοι ἱστορικοί ἀμερικανικῆς μόρφωσης. Τό ἐλληνικό κατεστημένο γιά καθαρά πολιτικούς λόγους
προτιμά τούς ἀγγλοσάξωνες τεχνοκράτες στίς κοινωνικές ἐπιστῆμες ἀπό τούς ἐπικίνδυνους μαρξιστές γαλλογερμανικῆς
προέλευσης. ”Ετσι ὑποὸοηθιέται ἡ ἀγγλοαμερικανική ἡγεμονία
καί σ’ αύτούς τούς τομεῖς.
Η ΠΑΛΙΑ λοιπόν φρουρά τῆς γερμανικῆς παράδοσης, ὁ
νεοκαντιανισμός κι“ ἡ σχολή τῆς Χαϊδελὸέργης (Π. Κανελλό-

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ”Ολγα έοτειλε δυό θεολόγους νά σπουδάσοιν οτήν τσαρική Ρωσία, ἀλλά δέν δημιουργήθηκε ρωσική
παράδοση Ἡ ἰταλική ἐπίδραση ειναι ἰδιαίτερα μικρὴ παρ ὂλο
πού ἠταν πολύ σημαντικὴ παλιότερα καί κρατὴθηκε σημαντικὴ
στά Εφτάνησα μέχρι τῆς Ἐνωσής τους. H ἀγγλική ἐπίδραοη
εἶναι’επίοης μηδαμινή (ὁ Κύπριος Σῖμος Μενάρδος, ὁ Κ. Βαρθαρέσος κ.ά.).
ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ εἶναι ἡ παρουσία ἀκαδημαϊκῶν πού δέν
φαίνεται νά ἔζησαν ἀρκετό χρόνο ἐξω ἡ νά σπούδασαν ἐκτός
Ἐλλάδας. Τό ποσοστό δέν εἶναι εὐκαταφρόνητο μεταξύ τῶν
καλλιτεχνῶν καί συγγραφέων, ὅπως καί μεταξύ τῶν νομικῶν.
Τοῦτο δείχνει πώς εἶχε ἀρχίσει τό χτίσιμο μιᾶς ντόπιας παράδοσης, ἡ δημιουργία τοπικῶν σχολῶν, τουλάχιστο στίς δυό αῦτές πνευματικές περιοχές πού εὐδοκίμησαν στόν τόπο μας.
Ἐπίοης άξιο ἐνδιαφέροντος εἶναι τό ὑψηλό γενικό ποσοστό
(20%) τῶν ἀκαδημαϊκῶν μέ διπλές σπουδές, πού σπούδασαν
δηλαδή σέ δυό τουλάχιστον γλωσσικά διαφορετικές χῶρες
(συνήθως, ἀλλά ὅχι πάντα γαλλικῆς καί γερμανικῆς γλώσσας).
Οἱ διπλές σπουδές διαμορφώνουν πνευματικούς ἀνθρώπους
λιγότερο «ἀλλοτριωμένους», λιγότερο μονόπλευρους, ἱκανότερους γιά μιά συγκριτική μελέτη συστημάτων διαφόρου προέλευσης.
ΟΣΟΙ ἀπόκτησαν ἐκεῖνα τά χρόνια κεντρο-εὐρωπαϊκή μόρφωση (ἀκόμα καί στίς θετικές ἐπιστῆμες) μπολιάοτηκαν ἄμεσα
ἤ έμμεσα μέ μιά ρομαντικὴ φιλελληνική διάθεση πού ἐκαλλιεργεῖτο χάρη στίς κλασικές σπουδές. Ὁ Wilamowitz, 0 Jaeger, 0
Krumbacher ζοῦσαν στίς παραδόσεις τῶν νεοελλὴνων ἐπιγόνων τους. Οἱ ”Ελληνες πῆγαν στὴν Ἑσπερία νά σπουδάσουν
καί γύρισαν φιλέλληνες. Γι’ αὐτό δέν ὑποτίμησαν ἰδιαίτερα τόν
τόπο τους, ὅπως θά μποροῦσαν νά τό κάνουν, ἀλλά τόν εἶδαν

σάν ἀντικείμενο μελέτης. Εἶναι γι’ αὐτό χαρακτηριστικό ὅτι
καί μετά τήν ἀγγλική καί κυρίως ἀμερικανική εἱσόολή ὁ,τιδήπουλος, Κ. Τσάτσος, I. Θεοδωρακόπουλος, Ε. Παπανοῦτσος)
ποτε έχει σχέση μέ τή μελέτη τῆς ἰδιαιτερότητας τοῦ τόπου στίς
ὅπως κι’ ἡ παλιά φρουρά στίς θετικές ἐπιστῆμες (Λ. Ζέρὸας)
θετικές ἐπιστῆμες (γεωολογία, γεωγραφία, συστηματικὴ ζώων
δίνουν τήν μάχη τῶν ὀπισθοφυλακῶν μέ τούς «νέους 609601καί φυτῶν) παραμένει ἀκόμα φέουδο ὅσων ἐσπούδασαν στήν
ρους».
κεντρική Εὐρώπη. Τό ἴδιο ἰσχύει σέ μεγαλύτερο ὅαθμό γιά τίς
H ΚΑΘΑΡΑ μεταπρατική μορφή τῆς κοινωνίας μας μέ μεμή θετικές ἐπιστῆμες (λαογραφία καί, μερικά, ἀρχαιολογία). Ἡ
γαλύτερη
ἐνταση καί σαφήνεια ἀποτυπώνεται στήν συνεχή
κεντροευρωπαϊκή παράδοση ἀφησε τά ἴχνη της καί στή δομή
τῶν ΑΕΙ πού ἀποκρυοταλλώθηκε πρίν ἀπό τόν δεύτερο μεγάλο , «μεταφορά» καί «ἐπίστρωση» νέας ίδεολογίας πάνω σέ παλιότερα στρώματα, μεταφορά καί ἐπίστρωση χωρίς τή γόνιμη
πόλεμο μέ τόν νόμο τοῦ Δ. Παπούλια (5343/1932).
μείξη, χωρίς τή δημιουργία ντόπιας παράδοσης, Τό πιό ἐντυH METAHPATIKH μορφή τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας καπωσιακό παραμένει ἡ ταχύτητα τῆς ἀλλαγῆς, τῆς πρωτοφανοῦς
θρεφτίζεται καί στήν μορφή τῆς Ἀνώτατης Παιδείας, μόνο
αὐτῆς ἀλλαγῆς, ’ίσως τῆς δεύτερης πού έγινε στά τελευταῖα 200
πού ἐδῶ συντελεῖται μεταφορά ἰδεῶν κυρίως ἀπό τόν -κεντροχρόνια τοῦ ἐθνικοῦ μας 61011. (τήν πρώτη ἀποτέλεσε ἡ έκλειψη
εὐρωπαϊκό χῶρο. Γιατί φαίνεται ἀξιοπερίεργο πῶς ἡ σημαντῆς ἰταλικῆς ἐπίδρασης). Θά περίμενε κανείς ὅτι ἡ νέα αὐτή
τικὴ πολιτική ἐπίδραση τῆς Ἀγγλίας Χ. Τρικούπης, Ε. Βενιζέπίεση θά ὠθήσει καί τίς ἐκπαιδευτικές μας ὃομές πρός μιά καλος) δέν ἀντιστοιχεῖ μέ ἀνάλογη στήν Ἀνώτατη Παιδεία πρίν
τεύθυνση ἀγγλοσαξωνική. Εἶναι παρ’ ὅλα αὐτά ἀξιοσημείωτο
ἀπό τό 1960.
ὅτι οἱ πραγματικές διεργασίες συχνά ὁδηγοῦν ἀλλοῦ. Ἡ ρύθΑΥΤΗ ἡ κατασταση ἀλλάξει ἀπότομα κυρίως ἀπό τό 1965.
μιση τοῦ νόμου 815/1978 γιά τούς ὃοηθούς θυμίζει έντονα
Στόν δεύτερο πίνακα φαίνεται καθαρά αὐτὴ ἡ ἐξαιρετικά γρήἀνάλογη ρύθμιση πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἰταλία καί
γορη ἀλλαγὴ στή σύνθεση τοῦ καθηγητικοῦ προσωπικοῦ (μαζί
μέ τούς ἐντεταλμένους Ὑφηγητές) τριῶν Σχολῶν AEI θετικῶν
τάξη τῶν ἐπιστημόνων εἶναι σχεδόν μηδαμινή.
καί τεχνολογικῶν κλάδων, τῆς Ἀνώτατης Γεωπονικῆς Σχολῆς
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ δομές μέ κάποια ὁμοιότητα ἔλυσαν 11906711]Ἀθηνῶν (ΑΓΣΑ), τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσόόιου Πολυτεχνίου
ματα μέ ὅμοιες θεσμικές λύσεις. Ἴσως τό τί συμ6αίνει σήμερα
(ΕΜΠ) καί τῆς Φυσικομαθηματικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηστήν Ἰταλία νά ἀποτελεῖ τήν καλύτερη πρόὸλεψη γιά τό τί θά
μίου Ἀθηνῶν (ΦΜ-ΠΑ),
συμὸεῖ στό μέλλον στήν περιοχή τῆς Ἀνώτατης Παιδείας μας.
OI ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ κατά χώρα (ἤ γλώσσα) ἐπίδρασης έγινε
ΤΕΛΕΙΩΝΟΝΤΑΣ θά ’θελα νά παρατηρήσω 011 ἡ ἡγεμονικὴ
μέ διαφορετικά κριτήρια γιά κάθε Σχολή καί γι’ αὐτόν τό λόγο
τάξη τῶν ἐπιστημόνων διαφέρει πολύ σέ σύνθεση ἀπό τό σύντά στοιχεῖα μεταξύ διαφόρων Σχολῶν δέν εἶναι συγκρίσιμα
ολό τους. M5 στοιχεῖα τοῦ 1975, άν κρίνει κανείς ἀπό τούς
(ἄλλωστε 26% τῶν καθηγητῶν τῆς ΦΜ-ΠΑ δέν κατέστη δυἀριθμούς τῶν φοιτητῶν πού σπουδάζουν στό ἐξωτερικό, θά
νατό νά ταξινομηθοῡν ἀπό ἐλλειψη πληροφοριῶν). Οἱ συγκρίλεγε πώς 45% σπουδάζουν στήν Ἰταλία, 15% στή Γερμανία,
σεις ὅμως μπορεῖ νά γίνουν ἐντός τῆς ἴδιας Σχολῆς γιά δυό
11% στήν Γαλλία, 10% στήν Ἀγγλία 10% στίς ΗΠΑ καί K01—
διαφορετικά δείγματα; γιά τήν ΑΓΣΑ μεταξύ τῶν καθηγητῶν
ναδά, 4% στήν Αὐστρία, ἀπό 1.5% στήν Ἐλ6ετία καί Βέλγιο
πού ὑπηρετοῦν τώρα καί ἐκείνων πού ὑπηρετοῦσαν τό 1965,
καί 2% 05 ἀλλες χῶρες. Πρίν λίγα χρόνια ἡ Αὐστρία εἶχε πολύ
γιά τό ΕΜΠ μεταξύ τῶν καθηγητῶν πού ὑπηρετοῦσαν τό 1974
πιό σημαντικό ποσοστό καί τώρα αὐξάνεται σημαντικά ὁ ἀρικαί τῶν ουνταξιούχων καθηγητῶν πού ζοῦσαν τήν ’ίδια χρονιά,
θμός τῶν σπουδαστῶν στίς Ἀνατολικές χῶρες. Δέν φαίνεται
γιά τήν ΦΜ- HA γιά τούς τακτικοὺς πού ἐκλέχτηκαν πρίν τό
πώς στό άμεσο μέλλον ὁ ἐκπαιδευτικός αὐτός πλουραλισμός θά
1967 κι ὅσους ἐκλέχτηκαν μετά. Σ ὅλες τίς περιπτώσεις φαίκαθρεφτιστεῖ καί στίς ἡγετικές 6αθμίδες τῆς Ἀνώτατης Παινεται ἡ τεράστια αὔξηση τῶν καθηγητῶν ἀμερικανικῆς προέδείας μας.
I
λευσης σέ πρώτη μοίρα καί ἀγγλικῆς σέ δεύτερη μοίρα. Ἦσαν
26

,

ΚΟΙΝΕΣ KAI ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ' ΣοΣιΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ZOEIAAHAMOKPIKA KOMMATA ΤΗΣ EOK

H Αιθου1011 του Kan/0001110111710 ..τρασ)ουρ)ο.

ΣΟΣΙΑᾸΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
11.1mm... καί Εὐρωπαῖκή πολιτική
OI MHXANEZ τῶν 43 πολιτικῶν κομμάτων τῆς Εὐρώπης τῶν Ἑννέα ἀρχίζουν, σιγά-σιγά, νά παίρνουν στροφές. Σέ ἕξι μῆνες θά γίνουν οἱ πρῶτες ὑπερεθνικές ἐκλογές στήν ἱστορία - γιά τήν ἀνάδειξη
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοόουλίου - καί ἀναπόφευκτα, τόκθέμα Εὐρώπη
πού πρίν ἀπό λίγο ἁποτελοῦσε ἀντικείμενο συζήτησης μόνο 05 στενούς
κύκλους εἰδικῶν, ἀρχίζει νά διαγράφεται 0’ ὅλη τήν ἔκταση τοῦ πολιτικοῦ ὁρίζοντα τῆς κάθε εὐρωπαϊκῆς χῶρας καί νά ὄρίσκει ὅλο καί
συχνότερα θέση στίς πρῶτες σελίδες τῶν ἐφημερίδων. Συγχρόνως ἀρχίζει νά ἀπασχολεῑ σοόαρά τά καθοδηγητικά ὄργανα τῶν πολιτικῶν
καί κοινωνικῶν ὀργανισμῶν, τῶν κομμάτων, τῶν συνδικάτων καί νά
ὁδηγεῖ 0117 δημιουργία συνασπισμων, σέ εὐρωπαική κλίμακα, ἀνάμεσα σέ κόμματα πού ἔχουν τήν ι’δια πολιτική ἤ ἰδεολογική προελευση. Ένα εἶδος κοινῆς προεκλογικῆς ἐκστρατείας ἔχει ἤδη ἀρχίσει ἀπό
μέρους τῶν σοσιαλιστων - σοσιαλδημοκρατῶν, τῶν χριστιανοδημοκρατῶν, τῶν φιλελευθέρων, ένῶ προχωροῦν οἱ προσπάθειες γιά τή
διατύπωση κοινῶν προγραμμάτων σέ πανευρωπαϊκή κλίμακα.

παϊκά κόμματα καί ἐξαρτάται πολύ ἀπό

τίς ἰδιαίτερες συνθῆκες καί ἀνάγκες τῆς
κάθε χώρας.
ΓΕΓΟΝΟΣ ὅμως εἶναι ὅτι γίνονται
κάθε μέρα καί περισσότεροι αὐτοί πού

ἀναγνωρίζουν τήν ἀνικανότητα — 11011 σέ
τελευταία ἀνάλυση τήν ἀνεπάρκεια -τῶν καθέκαστα κρατῶν νά ἐπιλύσουν σέ
ἐθνικό ἐπίπεδο τό εὐρύτερο φάσμα τῶν

προὸλημάτων πού θέτει σήμερα μπροοτά
οτήν Εὐρώπη ἡ οἰκονομική καί κοινωνική

119101]:

ἐνεργειακά,

ἀπασχόληση,

1Ιομισματικά,γιά ν’ ἀναφέρουμε μόνο τά
κυριώτερα. Τά κοινά εὐρωπαῖκά προγράμματα, ἤ μᾶλλον ἡ προσπάθεια γιά
μιά ὃιατύπωσή τους, ἀποτελοῦν έπομὲ
νως ἕνα εἶδος ἀναγνώρισης τῆς ἀνάγκης

ὅτι, γιά νά ἀντιμετώπισθεῖ ἡ κρίση, 1195—
πει νά ληφθοῡν μέτρα πού ξεπερνοῦν τίς
δυνατότητές ἐπέμὸασης τῶν καθέκαστα
κρατῶν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προῦπόθεση γι”ά τή
διατύπωση κοινῶν προγραμμάτων, ὅμως,
εἶναι ἡ ἐπεξεργασία, ἀπό τό 110105 ἐθνικό
κόμμα χωριστά, ἑνός δικοῦ του εὐρωπαῖκοῦ προγράμματος. Προκειμένου γιά
κόμματα πού ἐκπροσωποῦν πολιτικές
δυνάμεις μέ τόσο διακεκριμένα μεταξύ
τους χαρακτηριστικά - ὅπως εἰναι αὐτά
πού ἐνώνουν καί συγχρόνως διαχωρίζουν παραδοσιακούς σοσιαλδημοκράτες
σάν τούς Μολέ, Σάραγκατ, Ντεφέρ, ἐκπροσώπους ἰσχυρότατων κυ6έρνητικῶν
κομμάτων σάν τούς Μπράντ, Σμίτ, Κάλαχαν, ἰδιόμορφους νέου τύπου σοσιαλιστές σάν τόν Μιτεράν, ἡ «ἀριστερίζοντες» ἱστορικά (εἰρηνιστές στόν Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο,
ὑποστηριχτές τῆς
Ὀκτωὸριανής Ἐπανάστασης, σύμμαχους ἀργότερα τῶν κομμουνιστῶν) σάν
τούς Ἰταλούς σοσιαλιστές τύπου Νέννι,
- οἱ εὐρωπαῖκοί προσανατολισμοί στό
6αθμό πού ’έχουν διατυπωθεῖ, ὅοηθοῦν

στήν κατανόηση τοῦ τί ἐκπροσωπεῖ σήμερα,
καί
τί
τάσεις
ἔχει
τό
σοσιαλιστικο-σοσιαλδημοκρατικό
κίνημα στήν Εὐρώπη.

Εὐρωπαϊκός ἐναντίον
ἐθνικοῦ προγραμματισμοῦ;
ΓΙΑΤΙ ὅμως κοινά προγράμματα; Τό
φαινόμενο αὐτό πού 651/ περιορίζεται
0101 σοσιαλιστικά καί σοσιαλδημοκρατικά μόνο κόμματα, εἶναι ἀπόρροια τοῦ
γεγονότος 011 ]1101 051901 διαπιστώσεις πού πολλές φορές μάλιστα εἶναι ἀντιθετικές μεταξύ τους - ὑποχρεώνουν, κάθε
μέρα καί περισσότερο, τά πολιτικά κόμματα τῆς δυτικῆς Εὐρώπης καί εἰδικώτερα τά κόμματα τῆς ΕΟΚ, νά 710060—
vovv ὑπόψη τους, σάν ἀναπόσπαστα
στοιχεῖα τῶν ἐκτιμήσεών τους, ἐ’ναν συνεχῶς αὐξανόμενο ἀριθμό ἀπό διεθνεῐς
συντελεστές. Ἡ διεργασία αὐτή δέν εἶναι
φυσικά τό ἴδιο έντονη σέ ὅλα τά εὐρω-

ΣΤΗΝ πραγματικότητα, τουλάχιστον
ὅσον ἀφορά τίς δημοκρατικές καί σοσιαλιστικές δυνάμεις, (χρησιμοποιοῦμε τόν
ὅρο σοσιαλιστικές ἤ σοσιαλδημοκρατικὲς
ἀδιάφορα, μιά καί δέν μπορεῖ νά ὑπάρ’
ξει μιά σαφής διαχωριστική γραμμή), τῆς
δυτικῆς Εὐρώπης, ἡ ἰδέα τῆς κατευθυνό
μενης ἀν άπτυξης έχει ἡδη πλατιόι
ἐδραιωθεῖ. Οἱ δυσκολίες παρουσιάζον
ται ὅταν προκύπτει ἡ ἀνάγκη νά διασαφισθεῖ ἡ σχέση πού πρέπει νά ὑπάρχεῑι
ἀν άμεσα 05 εὐρωπαϊκό καί εθ1ικο προ
γραμματισμό. Σ αὐτό τό οημεῖο πολλές
ἀριστερές δύναμεις ἐμφανίζουν τάσεις
έντονης ἀνησυχίας γιά τά ἀποτελέσματα
πού μπορεῐ νά έχει πάνω στούς 1101051101
στα ἐθνικούς προγραμματισμούς, ἡ ἐξ
άρτηση ἀπό έναν εῦρωπαϊκό προγραμματισμό.
ΑΥΤΗ τήν ἀνησυχία πού παρατηρεῐ”
ται 05 πλατιά στρώματα τοῦ ἐργατικοῦ
κόμματος τῆς Ἀγγλίας, τή οι1να1ΙτοῦμΕ«
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τερο πληθωρισμό, μικρότερη ἀνεργία,

μεγαλύτερη καί αὐξανόμενη μάλιστα,
σταθερότητα τοῦ νομίσματός της. Πολλοί
παρατηρητές ὅμως ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ
Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες ἀντιλαμόάνονται ὅτι, σέ περίπτωση πού οἱ οἰκονομικές ἀνισότητες ἀνάμεσα στίς εὐρωπαϊκές χῶρες ξεπεράσουν όρισμένα ὅρια, θά
ἀρχίσει νά ἀπειλεῖται οοὸαρά καί ἡ γερμανική οἰκονομική ἀνάπτυξη, έτσιὸπως
έχει προχωρήσει σήμερα ἡ ἀλληλεξάρτηση τῶν χωρῶν μελῶν τῆς EOK. Μιά
τέτοια συνειδητοποίηση, ἀπό γερμανικῆς
σοσιαλδημοκρατικὴς πλευρᾶς, θά ἀποτελοῦσε ἕνα φρένο καί θά δυσκόλευε μιά
ἐνδεχόμενη ρήξη τῆς κοινοτικῆς ὑφῆς
πού θά προκαλοῦσε· ἡ ἐπιδείνωση τῶν
ὂαθιῶν διαφορῶν στήν ἀνάπτυξη, κυρίως μεταξύ ὅορρᾶ καί νότου.

σέ εὐρωπαϊκό έπίπεδο, μιά καί ὅλέπουν
ὅτι καθημερινά - ἐξ αἰτίας τῆς γενικῆς
κρίσης - περιορίζονται οἱ δυνατότητές
τους νά ἐπεμὸαίνουν ἀποτελέσματικά σέ
ἐθνικό ἐπίπεδο. Σέ όρισμένες μάλιστα
περιπτώσεις — κι’ αύτές εἰναι οἱ περιπτώσεις τῶν πιό ἀδύνατων χωρῶν - ἠ
ἀναζήτηση τῆς νομιμοποίησης τοῦ καθοδηγητικοῦ ρόλου φτάνει μέχρι τὴν ἀπαίτηση γιά δημιουργία ἐκτελεστικῶν ὀργάνων διακυὸέρνησης σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπε-Ι
δο, τοῦ τύπου πού ὑπάρχουν στό ἐθνικό.
Ἡ ἴδια ἀκριὸῶς ἀντίληψη ἐπικρατεῖ καί
ἀνάμεσα στούς πολίτες. Ἐνδιαφέροντα

ἀπ’ αὐτή τήν ἄποψη εἰναι τά ἀποτελέσματα μιᾶς ἐρευνας πού δημοσίευσε ἡ .
Κοινότητα κατά τό πρῶτο ἐξάμηνο τοῦ
ΣΤΟ ἐρώτημαῑ «εἴσαστε ἱκανοποιημένοι ἀπ’ τή λειτουργία τῆς κυ6έρνησής σας», οἱ Ἰταλοί ἀπαντοῦν
«ναί» κατά 26% καί οἰ Δανοί π.χ,
κατά 67% (μέσος ὅρος τῆς Κοινότητας 55%).
ΣΤΟ ἐρώτημαῑ «Βλέπετε εὐνοϊκά
τήν ἰδέα ἑνός κοινοὸουλίου ἐκλεγμένου ἀπ’ εὐθείας καί μιᾶς ἀληθινῆς
εὐρωπαῖκῆς κυ6έρνησης», οἱ Ἰταλοί ρ
ἀπαντοῦν ἀντίστοιχα «ναί» κατά
57% καί οἱ Δανοί κατά 16% (μέσος
ὅρος 41%) καί
ΣΤΟ ἐρώτημα πού ἐπακολουθεῖ;
«Ἀλλά τήν τελευταία λέξη πρέπει νά
τήν ἔχουν οἱ κυὸερνήσεις τῶν κρατῶν

Ἡ ἐμπιστοσύνη
ἐκτός ἀπό τό γαλλικό σοσιαλιστικό
στίς ὑπερεθνικές δομές
κόμμα καί στό γαλλικό κομμουνιοτικό
κόμμα, πράγμα πού ἔχει ἰδιαίτερη σημαΕΝΑ ἄλλο σοὸαρό στοιχεῖο ποῦ ὠθεῖ
σία γιά τήν ἰσορροπία τῶν”ἀριστερῶν
τά εὐρωπαϊκά κόμματα νά πάρουν κοινή
δυνάμεων στό ἐσωτερικό τῆς EOK.
στάση ἀπέναντι στά διάφορα προὸλήΟΣΟ γιά τό γερμανικό σοσιαλδημοματα εἶναι, ἰδιαίτερα γιά τίς χῶρες τῆς
κρατικό κόμμα (SPD), γιά νά γίνει ἀντιEOK, ἡ διαπίστωση ὅτι μειώνεται καθηληπτός ὁ προσανατολισμός του, πρέπει
μερινά στά μάτια τῆς κοινῆς γνώμης τό
νά ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι, ἀπ’ τή μιά μεριά
ὑπόκειται στήν πολιτική ἐξάρτηση ἀπ’ · κῦρος τῆς Κοινότητας. Γιά τόν μέσο ποτούς φιλελεύθερους - μέ τούς ὁποίους
λίτη τῶν χωρῶν τῆς ΕΟΚ - πού ἔχει ἀρχίσει νά μετέχει τῆς πληροφόρησης καί
μοιράζεται τήν κυ6έρνηση - πού εἶναι
γιά πράγματα πού ἐδῶ καί δυό ἤ τρία
κατ’ ἀρχήν ἀντίθετοι σέ ὁποιαὸήποτε
ὑπόθεση προγραμματισμοῦ καί ἀπ’ τήν
χρόνια έφθαναν μόνο μέχρι τούς εἰδικούς - δέν εἶναι εὔκολα κατανοητή ἡ
ἀλλη ὑφίσταται τίς ἐπιδράσεις πού μιά
πετυχημένη ἐθνική οἰκονομία εἶναι φυἀνάθεοη τῶν ἐξουσιῶν στίς γραφειοκρατικές ἀρχές τῆς -Ἐπιτροπῆς τῶν Βρυξελσικό νά ἀσκεῑ; ἡ Γερμανία πράγματι,
ὃρίσκεται σήμερα σέ ὑψηλότερο παραλῶν καί στό Συμὸούλιο τῶν ὑπουργῶν.
γωγικό καί τεχνολογικό ἐπίπεδο ἀπ’ ὅλες
ΓΙΑ ΤΙΣ εὐρωπαϊκές πολιτικές δυνάτίς ἀλλες χῶρες τῆς ΕΟΚ καί ἐχει πολύ
μεις πάλι, μπαίνει σάν πρόὸλημα ἡ νομιλιγότερα κοινωνικά προὸλήματα, μικρόμοποίηση τοῦ καθοδηγητικοῦ τους ρόλου

μαζῶν», οἱ Ἰταλοί ἀπαντοῦν «ναί»
κατά 29%, ένῶ οἱ Δανοί κατά 65%

(μέσος ὅρος 41%).
AYTO τό ἀντικειμενικό δεδομένο
ἁπλῆς λογικῆς πού συνειδητοποιοῦν τά
κόμματα, τά συνδικάτα, οἱ άπλοί πολίτες
- ὅτι δηλαδή ἡ άποτελεσματικότητα τῶν
ἀποφάσεων εἶναι τοποθετημένη σέ εύ-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ»
Ἀθήνας Ἱπποκράτους 6, τηλ. 3601-956
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ρώπαῖκό ἐπίπεδο καί ἑπομένως ἡ
ἀσκηση τῆς ἐξουσίας γίνεται σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο), κι“ ό συνεχής ὅομὸαρδι-

χρι τώρα έργο τῆς EOK ἡ πρός ἐκεῖνο
πού ὑπόσχεται μελλοντικά νά ἐπιτελέσει.

Ἀλλά κι’ ἐδῶ ὅμως ὑπάρχει ἕνας κίνδυνος; οἱ στενοί ἐθνικοί-κομματικοί ὑποκυὸερνήσεων στό συμὸούλιο τῶν ὑπουρλογισμοί νά κάνουν ὥστε ἡ εὐκαιρία τῶν
γῶν μέ κριτικές καί τέλος ἡ ἀπογοητευ- ’ ἐκλογῶν γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ εὐρωπαϊτικὴ αἰῖσθηση πώς ἡ οἰκονομικὴ ἐξουσία
κοῦ Κοινοὸουλίου νά χρησιμοποιηθεῖ
ἀπόδειξε μέχρι σήμερα ὅτι ἐχει πολύ μεμόνο γιά τήν ἐξυπηρέτηση ἐσωτερικῶν
γαλύτερες ἰκανότητες γρήγορης προσαρκομματικῶν συμφερόντων.
μογῆς στίς ἀλλαγές τῆς διεθνοῦς κατάΕΚΕΙ ὅμως πού ὑπαρχουν σοῧαρόταστασης, ἀπ’ ὅση ἐχουν οἱ δυνάμεις τῶν
τες διαφορές στούς κόλπους τοῦ εὐρωἐργαζομένων. δημιούργησε ἕνα κλίμα
παϊκοῦ δημοκρατικοῦ σοσιαλιστικοῦ καί
μέσα στό ὁποῖο ἐξαφανίστηκαν δυνατόἐργατικοῦ συνασπισμοῦ, εἶναι ὡς πρός
τητες ἀντιπαράθεσης καί σύγχισης γνωτό πρόὸλημα τῶν ἐξουσιῶν πού θά πρέμῶν, κατ’ ἀρχήν πολύ πλατιές, ὅσον
πει ἐνδεχόμενα νά ἀναλάὸει τό εὐρωἀφορά τήν ἀναγκαιότητα γιά ἐκδημοπαϊκὸ Κοινοὸούλιο, μιά καί ἡ άμεση ἐκκρατισμό τῶν θεσμῶν, τῶν δομῶν καί
λογή του δέν ἀλλάζει τή νομική του ὑπότῆς πολιτικῆς τῆς Κοινότητας. Ἀπ’ ὅτι
σταοη καί οἱ ἐξουσίες του, ὅπως τίς ἐχει
ὅμως φαίνεται μέχρι σήμερα, αύτές οἱ
καθορίσει τό σύμφωνο τῆς Ρώμης, εἰναι
δυνατότητές παραμένουν μόνο στό «κατ’
οὐσιαστικά μόνο συμὸουλευτικές.
ἀρχὴν» καί μόλις ἡ ἀντιπαράθεση προΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ὅλες τίς δημοκρατικές
χωρήσει σέ ζητήματα οὐσίας καί στή χάκαί ἀριστερές δυνάμεις τῆς Ἰταλίας ραξη μιᾶς γραμμῆς δημοκρατικῆς μεταρ- πού ἴσως ἐπειδή εἶναι ἡ πιό οἰκονομικά
ρύθμισης τῆς Κοινότητας, ἐμφανίζονται
ἀδύνατη χώρα, ἀντιμετωπίζει μέ μεγαλύἀρκετά ὕαθιές διαφορές.
τερη ὀξύτητα τό πρόὸλημα τῆς ἀνικανότητας νά λύσει σέ ἐθνικό ἐπίπεδο τά
προὸλὴματά
της - ὡς πρός τήν ἐπέκταση
Χρειάζεται ἕνα ἰσχυρό
τῶν ἐξουσιῶν τοῦ εὐρωπαϊκοῦ Κοινοεὐρωπαϊκό Κοινοὸούλιο;
ὅουλίου, ὑπάρχουν ἀντιρρήσεις - πού τίς
συμμερίζονται καί τά κομμουνιοτικά
ΥΠΑΡΧΕΙ π.χ. μιά κατ’ ἀρχήν συμκόμματα τῆς Κοινότητας, ἐκτός τοῦ Ἰταφωνία ώς πρός τή σπουδαιότητα τῶν εὐλικοῦ - ἤ τουλάχιστον μεγάλες ἀμφιθορωπαῖκῶν ἐκλογῶν σάν δημοκρατικό
λίες σέ ὅλα σχεδον τά σοσιαλιστικά καί
φαινόμενο αὐτό καθ’ έαυτόῑ ἐκτιμάται
σοσιαλδημοκρατικά κόμματα.
δηλαδή θετικά ἀπ’ ὅλες τίς πλευρές ἡ
OI ΑΓΓΛΟΙ ἐργατικοί π.χ. έλαμψαν
δυνατότητα πού προσφέρεται, ἐπί τέμέ τήν ἀπουσία τους σέ ὅλη τή διάρκεια
λους, στούς λαούς τῆς Εὐρώπης νά ἐπεμτῶν συζητήσεων γιά τή σύνταξη τοῦ σοὅαίνουν ἀπ’ εὐθείας οτή ζωή τῆς Κοινόσιαλιστικοῦ εὐρωπαῖκοῦ προγράμματος.
Οἱ Βέλγοι σοσιαλιστές τήρησαν μιά
τητας, χρησιμοποιώντας σά μέσο τήν
στάση οὐδέτερότητας.
άμεση ἐκλογή τῶν ἀντιπροσώπων τους ἡ
νά ἐκφράζουν μέ τήν ψήφο τους τήν ἐπιΟΣΟ γιά τούς Γάλλους, στό «σοσιαλιστικό μανιφέστο γιά τίς εὐρωπαϊκές ἐκδοκιμασιά ἤ ἀποδοκιμασία πρός τό μέσμός τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς EOK καί τῶν

o ΣοΣιΑΛιΣτικσΣ ΣοῑιΑΛΔΗΜοκΡΑτικοΣ
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ
εοκ

Ὀ σοσιαλιστικός - σοσιαλδημοκρατικός
συνασπισμὸς στήν Εὐρώπη τῶν ἐννέα,
σύμφωνο μέ τίς προθλέψεις, θά κατακτήσει τήν σχετική πλειοψηφῐα μέ τό 30-35%
τῶν έδρῶν τοῦ Εὺρωπαῑκοῡ Κοινοθουλίου
πού Gd εκλεγεῑ με άμεση καί κοθολική ψηφοφορία στίς ἐννέα χῶρες τῆς EOK. τόν
ὲρχόμενο Ἰοὺνη. 01 125 ἕως 145 δουλευτὲς του ea εκπροσωπήσουν 11 σοσιαλιστικά καί σοσιαλδημοκρατικά κόμματα πού
άνὴκουν οτή σοσιαλιστική Διεθνή.
Σέ εὺρωπαῑκό ὲπῐπεδο τά κόμματα αὑτά

,

λογές», πού ἐνέκριναν τόν Ὀκτώὸρη τοῦ
'78 καί ἑπομένως ἀποτελεῖ τό πιό πρόσφατο δεῖγμα ἐπεξεργασίας ένός εὐρω-

παϊκοῦ προγράμματος ἀπό μέρους ἑνός
μεγάλου κόμματος τῆς ΕΟΚ, ἡ ὑπόθεση
τῆς ὑπερεθνικῆς ἐξουσίας περνάει ἀκροθιγῶς μέ τά λόγια;
«“Η ἑξέλιξη τῆς EOK καί ἡ ὁημιουργία εὐρωπαϊκῶν Συμόουλίων,
στά ὁποία συναντιῶνται ταχτικά ἀρχηγοί κρατῶν καί κυ6έρνήσεων τῶν
Ἐννέα, ἔχουν ἀφαιρέσει κατά μεγάλο
μέρος τό οὐσιαστικό περιεχόμενο τῆς
ὑπόθεσης τῆς ὑπερεθνικῆς ἐξουσίας».
Συγχρόνως ὅμως καταὸάλλεται προσπάθεια νά προὸληθεῖ ὁ εὐρωπαϊκός καί
παγκόσμιος ρόλος τῆς Γαλλίας.
ΕΤΣΙ, τό φάσμα τῶν ἀπόψεων περνάει
ἀπ’ τήν ἀνευ ὅρων παραδοχή τῆς ἐπέκτασης τῶν ἐξουσιῶν τοῦ εὐρωπαῖκοῦ
κοινοὸουλίσυ (Ἰταλοί καί Ὀλλανδοί σοσιαλιστές), στίς κυμαινόμενες ἐκτιμῆσεις
τοῦ SPD — ἀπό τή θέση γιά «συντακτική
Βουλή» τοῦ Μπράντ, μέχρι τίς λιγότερο
ἀνοιχτές ἀπόψεις τῆς σοσιολδημοκρατικῆς δεξιάς .— καί φτάνει στήν ἀπερίφραστη ἀρνηση κάθε μελλοντικῆς ἐπέκτασης
(Γάλλοι σοσιαλιστές, ”Αγγλοι ἐργατικοί).
ΑΥΤΗ ἡ τελευταία άποψη μάλιστα
φαίνεται πώς ἐπικρατεῖ, ἀν συγκρίνει
κανείς τή ’διατύπωση τοῦ πρώτου σχεδίου γιά ἕνα εὐρωπαϊκό σοσιαλιστικό
πρόγραμμα πού δημοσιεύτηκε στίς 6
Ἰουνίου τοῦ 1977. μέ τή πολιτική διακήρυξη τῆς 23-24 Ἰουνίου 1978. Ἀπ’ τό
δεύτερο ντοκουμέντο λείπει ό πρόλογος
- πού ἡταν ένα εἶδος σοσιαλιστικοῦ μανιφέστου γιά τήν Εὐρώπη, γιά τήν ἀνανέωσή της καί τό ξεπέρασμα τῶν ἐθνικῶν
διαφορῶν ἡ ἐνῶ διατυπώνεται καθαρά
οτι;

κυ6έρνηση σε συνασπισμό μέ, τό, φιλελευθέρων τάσεων. Ἑλεὺθερο Δημοκρατικό
κόμμα (79%). ,
O ΤόῈρνατικό Κάμμα τῆς Ἀγνλίας ποὺ
κυΘερνᾱ σήμερα μέ τήν ὺποοτήριξη τών
φιλελευθέρων, ἔχοντας πάρει τόν ὈκτώΘριο τοῦ ’74 τό 39.3%.
0 Τό Κόμμα Ἐργασίας τῆς
Ὀλλανﬁlm: ποὺ ἡρθε πρώτο στίς ἐκλογές τοῦ
Ἰσύλη τοῦ '77 με τό 33.8%.
0 Ἠ Δανιζικη Σοαιαλδημοκρατία, πρώτο
κόμμα στίς ἐκλογές τοῦ Φλεθάρη τοῦ ’77

εἶχαν γιά πρώτη φορά συνεισφέρει, τό
1957. οτή Ρώμη, ἕνα γραφεῑο σύνδεσης
(στό όποῑσ μετεῖχον φυσικά, τότε, μόνο τά
σοσιαλιστικά καί σοσιαλδημοκροτικά κόμμοτο τῆς Εὐρώπης τῶν ’Ἐξι). πού τό 1960
μετονομάστηκε σε Γραφεῑο Σύνδεσης τῶν
σοσιαλιστικών κομμάτων τῆς EOK καὶ τόν
Ἀπρίλη τοῡ 1974 μετατράπηκε σε ’Ἐνωοη
τῶν σοσιαλιστικῶν κομμάτων τῆς Εὐρωπαῖκῆς Κοινότητας. Τά κόμματα αὑτά εἶναιι
O Τό Γαλλικό Σοσιαλιατικό Κόμμα (P.S.)
πού ἠρθε δεύτερο στίς φετινὲς ἐκλογές.
O Τό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα τῆς
Γερμανίας (SPD) πού ἦρθε ἐπίσης δεύτερο
στήν ὲκλογὴ τοῦ Ὀκτώθρη τοῦ ’76 με ποσοστό 42.6% mi σήμερα θρὶσκεται σπήν

Ο Τό Σοσιαλιατικό Κόμμα τοῦ Βελνίου
(PSB) πού ἢρθε δεύτερο στίς ἐκλογές τοῦ
Ἀπρίλη τοῦ ’77 μέ τό 26.45%.
0 Τό Ἐργαπκό Κόμμα τῆς Ἰρλανδίας
πού ἢρθε 30 στίς τελευτοῑες ἐκλογές.
O Τό Ἰταλικό Σοσιαλιατικό Kappa (PSI).
τρίτο μέ ποσοστό 10.2% νιά τή Γερουσία
καί 9.6% νιά τή Βουλή στήν ἐκλογή τοῡ
Ἰοὺνη τοῡ 1976.
Ο Τό Ἰταλικό’Σοσιαλδημοιρατικό Κόμμα
μέ άντίστοιχα 3.1% καί 3.4%.
0 Τό Σοσιαλισπκό Λαϊκό Κομμα τῆς Δα- ,
νίας με 3.9%.
0 Τό Ἐργατικό Σοαιαλιατικό Κόμμα τοῦ
Λουξεμὸοὺρνου.
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«Ἡ Συνέλευση πού θά ἐκλεγεῐ μέ
καθολική καί ἄμεση Ψηφοφορία θά
ἐξελιχθεῐ στό πλαίσιο τῶν συμφωνιῶν
πού ύπάρχουν. Κάθε νέο πέρασμα
ἐξουσιῶν ἀπ’ τίς ἐθνικές κυ6έρνήσεις

ι

MI'IEPAINI'KOYEP:
- Ποιό εἶναι 16 μεγαλύτερο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στήν Ευρώπη,·
.- T6 Ἰταλικό κομμουνιοτικό Kéuual...

στούς κοινοτικούς θεσμούς, η’ ἀπό τά
ἑθνικά Kan/060151161 στή Συνέλευση,

δέν θά μπορέσει νά πραγματοποιηθεῖ
παρά μόιΙ0 με’ τή σαφή συναίνεση των
ἐθνικων κ116ερνήσεων καί Kan/060vλιωνΙ.»

EINAI εὺρύτοτο γνωστό, ἰδιαίτερα
στήν Ἰταλία, τό παραπάνω άνέκδοτο,
6v K1’ 6116 πολλοὺς δέ θεωρεῖται καί
τόσο σάν άνέκδοτο.
O ΛΟΓΟΣ πού ἐκφώνησε 6 Ἐνρίκο

ΕΝΑ σημεῖο ὅμως στό ὁποῖο σημειώ-

νεται μιά, πέρα ἀπό «κατ ἀρχὴν» σύμπτωση ἀπόψεων, εἰναι ἕνα σημεῖο μεγάλης σημασίας γιά τόν οὐσιαστικό ἐκδη-

Μπερλινγκουέρ, γράμματι-’3ος τοῦ ΙΚΚ,
οτή Γένοὸο τόν Ιπερασμένο Σεπτέμ6ρη, κι’ ἔκλεισε μ’ αὐτόν 16 φεστιθάλ
τῆς υΝΙΤΑ, εἶναι κατά τή γνώμη μας

μοκρατισμό τῆς Κοινότητας. Πρόκειται

γιά τίς μεθόδους πού πρέπει νά ἀκολουθηθοῦν, ὥστε οἱ ἐργαζόμενοι νά ἐξασφαλίσουν Eva μεγαλύτερο δάρος στή ζωὴ
καί τίς ἀποφάσεις τῆς Κοινότητας καί νά
ἀνοίξουν δρόμους πρός τὴν καθοδὴγηση
τῆς οἰκονομικῆς διεργασίας. H συζὴτηση πάνω στό σημεῖο αὐτό εἰν αι ἀρκετά
ἐποικοδομήτική και4’καλύπτειένα μεγάλο
φάσμα ἀπ’ τίς προεκτάὸεις, σχετικά μέ
τό ρόλο πού πρέπει νά ἀναλάὸει ἡ Οἰκο-

’ ‘

Eva μικρό εὺογγέλιο τοῦ εὺρωκομμουνισμοῡ, ἠ καλύτερο τοῦ Ἰταλικοῦ
εὺρωκομμουνισμοῡ.

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ 016 δύο κύρια μοντέλο τοῦ

._

σοσιολισμοῡ,

δηλαδή τόν

σοσιαλισμό ὅπως ὲφαρμόστηκε στίς
σοσιαλιστικές χῶρες καί τή σοσιαλδημοκρατίο καί άσκησε δριμύτατη κριτική καί 016 δύο. Ἀνάπτυξε ἕνα τρίτο
δρόμο, ὅπου θά συνυπάρχουν ὴ όρι-

νομική καί Κοινωνική ἐπιτροπὴ τῆς Κοι-

στική ρήξη

νότητας καί γενικότερα σχετικά μέ τὴ
«αὐτοδιαχείριση», πού κάνουν τά σοσιαλιστικά καί σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, μέχρι τό σχέδιο Μάιντνερ.

ὅλες 01 κοινωνικές κατακτήσεις τῆς
Ὀκτωὸριανῆς ἐπονάστοσης, K1' ἀπ’
τήν άλλη μεριά ol πολιτικές ἐλευθερίες καί γενικά τά δικαιώματα τοῡ πολίτη τῆς σοσιαλδημοκρατίας.

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ λοιπόν μπροστα σέ
μιά εἰκόνα ἀρκετά διαρθρωμένη μέ φωτεινά καί σκοτεινά σημεῖα, ὅπου ὅμως
φαίνεται πολύ καθαρά πόσο ὅαραίνουν
ἀκόμα ἡ ἱστορία, οἱ παραδόσεις καί οἱ
συγκεκριμένες συνθῆκες μέσα στίς

«ΑΛΛΑ παρ’ ὅλα αὐτά, λέει ὁ Μπερλινγκουέρ, ἀς ξεκαθαριστεῐ ὅτι δέ 66ζουμε στό ἰδιο τσουὸάλι - ἀπό ἱστορικὴ
σκοπιά - τὴν ἐμπειρία τῆς Ὀκτωόριανῆς
ἐπανάστασης καί τῆς Σοόιετικής "vaσης καί τήν ἐμπειρία τῆς σοσιαλδημοκράτίας.
ΟΤΑΝ κριτικάρουμε τὴ σοὸιετική ἐμπειρία - καί ὅέὸαια δέν τὴν παίρνουμε
σά μοντέλο - ἀναγνωρίζουμε στήν
Ὀκτωὸριανή ἐπανάσταση καί στήν οἰκοδόμηση μιᾶς καινούριας κοινωνίας
πού ἐπακολούθησε σέ κεῖνο τό μέρος τοῦ
κόσμου, τήν ἀξία μιᾶς ἱστορικῆς τομῆς
πού εἶχε συνέπειες σ’ ὅλη τὴ μετέπειτα
ἀνάπτυξη ὁλόκληρης τῆς ἀνθρώπινης
κοινωνίας, κάνοντας τήν ἀρχή γιά μιά
διαδικασία ἀπελευθέρωσης τῶν καταπιεσμένων μαζῶν καί λαῶν».
ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ τή θέση τοῦ
κόμματός του ό Μπερλινγκουέρ, δέν
άφήνει περιθώριο γιό παρερμηνεῑες.
K01 16 προηγούμενο άνέκδοτο φαντάζει ...πραγματικό άνέκδοτο. Ἀνοφερόμενος είδικότερα οτή σοσιαλδημοκρατίο λέει;
«ΕΙΝΑΙ ἀποδειγμένο, ὅτι μέσα στά
πλαίσια τοῦ καπιταλισμοῦ, οἱ δημοκρατικοί θεσμοί γίνονται ὅλο καί περισσότερο ἀνίκανοι ν’ ἀντιμετώπίσουν τά
προὸλὴματα τῶν μαζῶν, χάνουν τό κύρος τους, μπαίνουν σέ κρίση, κι’ ἐμφανίζεται έτσι ὁ κίνδυνος γι’ ἀπολυταρχικές
λύσεις. Γι’ αὐτό ἡ ἀμυνα κι’ ἡ ἀνάπτυξη
τῆς δημοκρατίας σήμερα, περνάνε ἀπ’

ἱστορία
,τῆς

ὁποῖες κινοῦνται τά κόμματα τῆς κάθε

χώρας, ἀνεξάρτητα ἀπό τόν εὐρωπαϊκό
σχηματισμό στόν όποῖο ἀνήκουν. Φαίνεται ἀκόμα καθαρά πόσο μποροῦν νά
πλησιάσουν καί νά μοιάζουν μεταξύ
τους οἱ ἀπόψεις κομμάτων πού ἀνήκουν
σέ διαφορετικούς πολιτικούς καί ἰδεολογικούς σχηματισμούς, ἀλλά προέρχονται
ἀπ’ τόν ἴδιο γεώγραφικό καί οἰκονομικό
χῶρο, πράγμα ἐξ ἄλλου πού περιπλέκει
ἀκόμα περισσότερο τίς δυνατότητές σύγκλισης πάνω σέ σημεῖα ἀμεσης δράσης
καί τή συγκρότηση πολιτικῶν συμμαχιῶν. Δέν ὑπάρχει ἀμφιὸολία π.χ. πώς ἡ
ἰταλικὴ χριστιανοδημοκρατία ὅρίσκεται
πολύ πιό κοντά στό ἰταλικό σοσιαλιστικό
’κόμμα καί στὴ γερμανική σοσιαλδημοκρατία ἴσως, παρά οτή γερμανικὴ CDU
ΕΤΣΙ μπσρεῖ νά πεῖ κανείς χωρίς μεγάλα περιθώρια λάθους, ὅτι στόν εὐρω-

παϊκό χῶρο οἱ εἰδικές συνθῆκες τοῦ κάθε
τόπου. καί όχι ἡ τυπική συμμετοχή σ’
ἓναν συνασπισμό ἡ οτρατόπεδο (κομμουνιοτικό , σοσιαλιστικό, σοσιαλδημοκρατικό χριστιανοδημοκρατικό ἡ φιλελεύθερο) καθορίζουν τό συγκεκριμένο
πλαίσιο μέσα στό ὁποῖο ἀναπτύσσεται ἡ
εὐρωπαϊκὴ- πέρα απ τήν ἐθνική- πολιτικὴ ἑνός κόμματος.
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σοσιαλδημοκρατίας

.

εἶναι

περίπλοκη
, ’ καί
ἀντιφατική,
μὲ ἀρνητικὲς
καί Θετικὲς
σελίδες...
»

Παρουσίασηε
ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΚΚΑΣ

μέ τόν

καπιταλισμό

κί’

τόν ἀγώνα γιά τό ξεπέρασμα τοῦ καπιταλισμοῦ. Ἀπ’ αὐτή τὴ σκοπιά, ὁ ἀγώνας τῶν ἐργατῶν γιά τὴ· δημοκρατία, ἔχει
κι’ ένα δικό του ἀκριὸές ταξικό περιεχόμενο. Καί ἐδῶ δρίσκεται ἡ διαφορά μας
μέ τίς φιλελεύθερες καί σοσιαλδημοκρατικές θέσεις.
Η ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δέν εἶναι

μιά ἀφῃρημένη κατηγορία σκέψης πού
τό περιεχόμενό της μπσρεῖ νά περιοριστεῖ στή θεωρία, ὅπως συνηθίζουν νά
κάνουν κάποιοι πολιτικολόγοι ἤ ἀκαδημαϊκοί. cH σοσιαλδημοκρατία εἶναι μιά
συγκεκριμένη ἱστορικὴ πραγματικότητα

πού εἰχε στή διάρκεια ἑνός αἰώνα, μιάν
ἀνάπτυξη περίπλοκη κι’ ἀντιφατική. ’
ΟΛΟΙ σίγουρα ξέρουν πώς σοσιαλδημοκρατικό ὀνομάζονταν τό ἐπαναστατικό ρώσικο κόμμα, τόν καιρό τῆς ἵδρυσής του καί γιά πολλά ἀκόμα χρόνια, μέχρι καί στόν καιρό τοῦ Λένιν.
Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ καί τό σχίσμα μέ τούς
κομμουνιστές, ἐπιδεδαιώνονταν μέ τήν
πάροδο τοῦ χρόνου μέσα στήν κρίση τῆς
2ης Διεθνοῦς καί συγκεκριμένα στίς
συγκρούσεις τοῦ ἰμπεριαλισμοῦ κι’ ἐθνικισμοῦ στίς διάφορες χῶρες - μέ τήν ἐκρηξη τοῦ πρώτου παγκόσμιου πολέμου,
πολέμου ἰμπεριαλιστικοῦ, ἐξ αἰτίας τῶν
ὀπορτουνιστικῶν καί ἐθνικιστικῶν θέσεων πού ἐξαρτιόνταν ἀπ’ τὴν ἀστική
ἡγεμονία καί πού τίς ἐνστερνίσθηκαν τά
σοσιαλδημοκρατικά κόμματα.

ΗΤΑΝ θέσεις πού - εἶναι καλό νά τό
θυμόμαστε ~ δέν ἐγιναν παραδεκτές ἀπ’
τό Ἰταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα πού
έμεινεπιστό σέ μιάν ἀντίληψη ταξικὴ καί
διεθνιστικὴ, γι’ αὐτό διαφοροποιὴθηκε
ἀπ’ τά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα,
ἀπσκτώντας έτσι μιά ἰδιαιτερότητα, δίνοντας σ’ αὐτό τό ἴδιο ἕνα διαρκή χαραχτὴρα,ὅχι σοσιαλδημοκρατικό καί πού
τό ἀκολουθεῖ σ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς μακρᾶς ἱστορίας του, μέχρι τίς μέρες μας.

Γιά τό μέλλον δέν ξέρουμε. ’
ΔΕΝπρέπειλοιπόν νάκοιτᾶμεπρόςμιά,
ἀφηρημένη ἰδέα τῆς σοσιαλδημοκρατίας, ἀλλά στὴν ἱστορία της, στήν

πραγματικότητα της, πού εἰναι περίπλοκη κι’ ἀντιφατική. Ἐναλλάσσονται σελίδες ἀρνητικές ἀλλά καί θετικές.

Ο ἈΠΟ ΤΗ μιόι μεριά εἰναι ἡ ὑποστήριξη πού δόθηκε στίς ἐθνικές ἀστικές τάξεις στόν ἰμπεριαλιοτικό πόλεμο, οἱ λαθεμένες ἐπιλογές πού ὁδὴγησαν στή διαίρεση καί τήν καταστολὴ τῶν ἐργατικῶν κινημάτων καί ὅοὴθησαν τόν ἐρχομό
τοῦ ναζισμοῦ καί τῶν ἀντιδραστικῶν
καθεστώτων στήν Εὐρώπη. ”H ἡ οὐσιώδης συνεισφορά (ὅπως συνέὸη στὴν Ἰταλία μετά τόν τελευταῖο παγκόσμιο πόλεμο) πού δόθηκε στίς ἰμπεριαλιστικές
καί συντηρητικές δυνάμεις καί πού κατέληξε νά διαιρέσει τό κίνημα τῶν ἐργα-

ἰ

ζόμενωντάξεων, νά τό ἀπομακρύνει ἀπ’
τὴ διαχίρηση τοῦ Κράτους καί νά συγκατατεθεῖ στὴν παλινόρθωση τῆς κοπιταλιστικῆς ἐξουσίας. Ὑπάρχουν ἀκόμη
οἱ μαῦρες σελίδες τῆς ὀποικιοκρατίας,
πού, ἀκόμα καί στήν περίοδο πού ἀκολούθησε τό Β’Παγκόσμιο πόλεμο, ἐχουν
στιγματίσει τίς εὐρωπαῖκές σοσιαλδημοκρατικές κυ6έρνὴσεις.
ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΜΕ νά μὴν έχουμε συναίσθηση τέτοιων ἱστορικῶν εὐθυνῶν τῆς
σοσιαλδημοκρατίας (πού ἐχουν ἀκόμα
χαρακτηρίσει 006096 καί ἐπηρεάσει οὐ-

σιαστικά μ’ ἀρνητικό τρόπο, τίς μεθόδους ἀνάπτυξης καί τὴν ποιότητα τῆς
σοσιαλιστικῆς κοινωνίας στή Σοόιετικὴ
ΙἘνωση, ὅπου μετά τήν Ὀκτωὸριανὴ
ἐπανάσταση καί γιά δεκαετίες μετέπειτα,
ἀκόμη καί μέ εὐθύνη τῆς σοσιαλδημοκρατίας, δρέθηκε περικυκλωμένη ἤ ἀπομονωμένη ἤ - σέ πρόσφατους καιρούς ἀπειλούμενη ἀπ’ τόν ψυχρό πόλεμο καί
τίς συνέπειές του). Ταυτόχρονα ἐχουμε
ἤδη ἀναγνωρίσει λάθη καί εὐθύνες τῶν
κομμουνιοτικῶν κομμάτων καί τοῦ παγκόσμιου κομμουνιοτικοῦ κινήματος λάθη σχηματοποίησης καί σεχταρισμοῦ πού σέ συγκεκριμένη ἐποχή καί συγκεκριμένες συνθῆκες, δέν ἐπέτρεψαν νά
προωθηθεῖ ἰκανοποιητικά ἡ ἀντιφασιστική, δημοκρατικὴ ἑνότητα καί νά ἐμποδιστεῖ ἡ στροφὴ στά δεξιά τῶν σοσιαλδημοκρατικῶν δυνάμεων.
. ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη μεριά ὑπάρχει ἡ
συνεισφορά τῶν σοσιαλδημοκρατικῶν
δυνάμεων στόν ἀγώνα ἐνάντια στό φασι· σμό καί τό ναζισμό. Ὑπάρχει τό γεγονός
ὅτι σέ διάφορα κράτη τά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα - καί τά συνδικάτα
πού δημιουργήθηκαν ἀπ’ αὐτά - ἀποτελοῦν τὴ μέγιστη ἐκφραση μαζικῶν κινημάτων ἐργατῶν καί ἐργαζόμενων, δηλαδὴ μαζῶν στίς ὁποῖες ἐπικρατοῦν
προσανατολισμοί ἀντιφασιστικοί καί
δημοκρατικοί, ἀπαιτήσεις καί προσδοκίες γιά κοινωνικὴ δικαιοσύνη, εἰρήνη,
πολιτιστικὴ πρόοδο. Ὑπάρχει τό γεγονός ὅτι πραγματικά οἱ σοσιαλδημοκρατίες - συχνά ἐπικεφαλεῖς κυ6έρνήσεων έχουν ὑποσχεθεῖ μιά μεταρρυθμιστικὴ
πολιτικὴ, γιά τὴν πραγμάτωση μιᾶς κοινωνικῆς προόδου καί μερικῶν 6ελτιώσεων πρός ὅφελος τῶν ἐργαζόμενων τά,ξεων.
MA ΟΛΑ αὑτά ἀναζητήθηκαν καί
πραγματοποιὴθηκαν στὴ δάση τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος καί τῶν δομῶν
του πού ὁδηγοῦσαν στό ἐσωτερικό τῆς
λογικῆς τοῦ καπιταλισμοῦ καί τοῦ συστήματος του τῶν ἀνθρώπινων καί ἠθικῶν ἀξιῶν, οἱ ὁποῖες - στήν ἐποχή πού 6
καπιταλισμός μπῆκε στήν ἱστορικὴ του
κρίση - ἐκμαυλίστηκαν· ὁ ὁμαδικός κι’
ἀτομικός ἐγωῑσμός, τό κυνήγι τοῦ καταναλωτισμοῦ, ὁ ξεπεσμός τοῦ ἀνθρώπου

σέ ἀδουλο, τυφλό ὅργανο μιᾶς παραγωγικῆς δράσης, ἐκμηδενισμένης, ἐπινοημένης ἀπό ἀλλους, οἰκιοποιημένης ἀπό ἀλλους, μ’ ὅλες τίς συνέπειες τοῦ διχασμοῦ
τῆς προσωπικότητας τοῦ ἠθικοῦ καί κοινωνικοῦ ξεπεσμοῦ καί τῆς διάλυσης.
ΠΡΕΠΕΙ νά συνειδητοποιὴσουμε 60θιά 61:1 — ἱστορικά - ἐκεῖνο πού διαχώρισε τὴ σοσιαλδημοκρατία ἀπ’ τά
κομμουνιοτικά κι’ ἐπαναστατικά κινήματα, εἰναι ὅτι ἐκείνη δέν ἀκολουθεῖ ἀληθινή πολιτική μετασχηματισμοῦ κι’ ἀνανέωσης, ἀλλά μιά πολιτική μεταρρυθμιστική, μέ στόχο νά
μετριάσει τίς πιό φωναχτές ἀδικίες
κι’ ἀντιθέσεις τοῦ καπιταλισμοῦ καί
πάντα μέσα στά ὅρια τοῦ καπιταλιστικοῦ συστήματος.
ΟΥΤΕ πρέπει νά ξεχνιέται ὅτι ἕνα τέτοιο ἐργο κοινωνικῶν 6ελτιώσεων στά
πλαίσια τοῦ καπιταλισμοῦ, έγινε πραγματοποιὴσιμο ἀπ’ τόν ἰμπεριαλισμό, τήν
ἀποικιοκρατία καί τὴ νεο-αποικιοκρατια.
ΜΕΣΑ ἀπ’ αὐτά τά συστήματα, οἱ
ἀστικές τάξεις τῶν πιό ἀναπτυγμένων
χωρῶν, ἐκαναν όρισμένες παραχωρήσεις
στούς ἐργάτες τῶν χωρῶν τους καί σέ
καθορισμένους χώρους. Εἰναι τό φαινόμενο (πού ἀναλύθηκε ἀπ’ τό Λένιν) μιᾶς
ἐργατικῆς ἀριστοκρατίας, πάνω στήν
ὁποία μπόρεσε νά θεμελιωθεῖ ἡ πολιτική
τύχη τῆς σοσιαλδημοκρατίας. Τό κοινό
δεδομένο ὅλων τῶν σοσιαλδημοκρατιῶν
παραμένει λοιπόν ἡ ἀρνηση ν’ ἀγωνιστοῦν γιά τήν έξοδο ἀπ’ τόν καπιταλισμό
καί γιά τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό
τῆς 6ἀσης τῆς κοινωνίας.
KI EINAI ἀκριὸῶς αὐτὴ ἡ ἀναγκαιότητα — καταλήγει ὁ Μπερλινγουέρ - πού
ὀρθώνεται μπροστά σέ μᾶς, μπροστά στίς
δυτικές εὐρωπαῖκές χῶρες καί γενικά
στίς περισσότερο ἀναπτυγμένες καπιταλιστικές χῶρες.
I

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΜΠΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Oi ἱστορικὲς καταθολές
τῆς κρίσης καί ἡ ὑπερνίκησή της
Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
To' ἑλληνικά κομμουνιοτικό κίνημα, κλείνοντας 60
χρόνια ἀγώνων, θρίσκεται σήμερα σέ μιά καμπή. Καί
άνεξάρτητα ἀπό ὀῆοιεσδήποτε διαφορές στήν έκτίμηση τῶν οῦσιαστικῶν“στοιχείων της, ή καμπή αῦτή
άντικειμενικά, εἶναι κρίσιμη. Γιατί συνυφαίνεται μέ
παρατεινόμενα φαινόμενα κρίσης καί διάσπασης στίς
γραμμές του Ικαί ταυτόχρονα, μέ τή σῦγκρουση ριζικά
διαφορετικῶν ἀντιλήψεων καί έπιλογῶν στήν ἀντιμετώπιση τους.
”Ετσι, ό ’προσδιορισμός τῶν ἀντικειμενικῶν καί
ῦποκειμενικῶν παραγόντων πού όδήγησαν στήν πρώτη, σε’ ἕκταση καί 60909, έκδήλωση αὐτῶν τῶν φαινομένων πρίν 70 χρόνια, εἶναι ἰδιαίτερα έπίκαιρο θέμα. Πολύ περισσότερο πού προθάλλεται τόν τελευταῖο καιρό ἀπό όρισμένες κατευθῦνσεις, σάν άμεση
δυνατότητα, μιά ποσοτικοῦ χαρακτήρα ἐπανασυσπείρωση τῶν δυνάμεων τῆς κομμουνιστογενοῦς καί εῦρύτερα τῆς «ἐαμογενοῦς» ἀριστερᾶς.

Μέ τήν ἀντίληψη ότι μόνο άν φωτισθοῦν όλόπλευρα οἰ ίστορικές καταθολές τῆς σημερινῆς κατάστασης τοῦ κομμουνιοτικοῦ καί ἀριστεροῦ κινήματος

οτή χώρα μσς εἶναι δυνατά v0 ἀναδειχθοῦν καί οἱ
πραγματικές προῦποθέσεις γιά τήν ῦπερνίκηση τῶν

άρνητικῶν πλευρῶν της, ἐπιχειρήσαμε σέ προηγοῦμενο άρθρο μιά ἀναδρομή στίς πρῶτες φάσεις διαμάρφωσης τοῦ ”Ενιαίου ΚΚΕ ὠς τό 1940. K01', παραπέρα, στούς ἀγῶνες του, ἰδιαίτερα κατά τήν κρίσιμη
δεκαετία 7947-1949.
Σέ αὐτή μσς τήν ἀναδρομή, ἀπορρίπτοντας τάσεις
στείρας καί μηδενιστικής λαθολογιάς καί ῦπογραμμί·

ζοντας τήν, συνολικά, Θαρυσήμαντη πολιτική καί
ἀγωνιστική προσφορά τοῦ έλληνικοῦ κομμουνιοτικοῦ
κινήματος πρός τούς-ἐργαζομένους καί γενικά τό
λαό μσς, σημειώσαμε, παράλληλα, τόν ἕντονα ἀντιφατικό χαραχτήρα τῆς ὅλης πορείας του καί τά σχετικά λάθη τῆς ήγεσίας τοῦ ένιαίου ΚΚΕ - θαρύτατα
στή ῚΟετία 1940-49 -. Ἐπισήμαίνοντας, ὅτι τά λάθηΧ
αὐτά έχουν σχέση μέ ἀντιλήψεις καί πραχτικές ἐπιλογές πηγή τῶν ὁποίων ὑπῆρξε ἕνα τρίπτυχο ἀρνητικῶν χαραχτηριστικῶν πού ρίζωσαν καί ἀναπτύχθηκαν
στίς γραμμές του, Τό τρίπτυχο, δογματισμός - ἐξάρτηση - παραμόρφωση τοῦ μαρξιστικοῦ, ἐπαναστατικοῦ χαραχτήρα του.
Στά χρόνια πού ἀκολούθησον, μετά τό 1949, έγινε
ὀλοφάνερο πόσο μακροχρόνιες ὑπῆρξαν οἰ ἀρνητικές συνέπειες αὐτῶν τῶν λαθών - καί τῶν ἀντιλήψεων πού όδήγησαν στή διάπραξή τους - γιά τό έλλήνικό κομμουνιοτικό κίνημα. Ἡ θαΘιά κρίση στίς
ἴδιες τίς γραμμές του, άποτέλεσε μιά ἀπό τίς χαραχτηριστικές έκδήλώσεις τους.
Σε’ ποιό ὅμως συγκεκριμένο ἔδαφος ἀναπτῦχθηκε
αῦτή ή κρι’ση,· Γιατί έγινε· άναπόφευκτο τό άνοιχτό

ξέσπασμά της μέ τή διάσπαση,· Ποιές ῦπήρξαν οἰ δυό
6ασικότερες ἀντιλήψεις ποῦ συγκρούστηκαν καί
συγκρούονται μέχρι σήμερα,· Ποιές εἶναι οἰ πραγματικές δυνατότητές καί προοπτικές τῆς ένότητας
τοῦ κομμουνιοτικοῦ καί γενικά τοῦ ἀριστεροῦ κινή-

ματος 0111 χώρα μας,· T0 σήμερινό άρθρο ἐπιχειρεῖ
μιά, κατά τό δυνατόν, ὀλοκληρωμένη ἀπάντηση α’
αῦτά τά 6ασικά ἐρωτήματα. Πάντα στά πλαίσια ἑνός
ἀνοιχτοῦ διαλόγου ἀνάμεσα στούς ’Έλληνες κομμουνιστες.
-

ἈΙ *i'
Εἶναι νομίζουμε άνομφισθήτητο ὅτι ἡ κρίση καί ἡ διάσποση τό
1968 στό ἐνιαῑο ΚΚΕ, δέν συνδέονταν μόνο μέ τή συγκυρία τῆς
άνοιχτής έκδήλωσής των. Εἶχον τίς ρίζες τους σ’ ὅλα τά μεταπολεμικά χρόνια καί ἰδιαίτερα 0'16 χρόνια άπό τό 1950.
Ἐπιχειρώντος νά προσδιορίσουμε τίς συγκεκριμένες συνθῆκες

ἐμφάνισης καί άνάπτυξης αὐτῆς τῆς κρίσης, πρέπει v0 σημειώσουμε 011:
Ο Οί 6οριές ἡττες τό 1944-45 καί τό 1949, άφησαν ὀδυνηρά
κατάλοιπο κοί εἶχον σοΘορότατες πολιτικές ἐπιπτώσεις. Χιλιάδες
πολιτικοί κρατούμενοι καί πολιτικοί πρόσφυγες - πλήρης ἀποδιορ-

γάνωση τοῦ συνδικαλιστικοῦ καί πολιτικοῦ ἐργατικοῦ κινήματος διατήρηση τῆς έκτακτης νομοθεσίας τοῦ ἐμφύλιου πολεμου — ψυ32

χώσεις καί προκοταλήψεις άντικομμουνιστικές. Παράλληλα 0V0-

πόφευκτο έπακόλουθό τους ἠτανῑ 'H συρρίκνωση τῆς λαϊκῆς 600119 τοῦ ΚΚΕ καί εὐρύτερα τοῦ ΕΑΜ (πού ἀρχισε τό 1945-46 γιά νά
πάρει πλατιά έκταση στόν έμφύλιο), μέ κύριο στοιχεῖο — στίς σχετικές φυγόκεντρες τάσεις καί άνακατατάξεις - ὅχι τή διάθεση έπιλογής, «εὐκολων» δρόμων άπό ’ένα μεγάλο άριθμό μελῶν καί ὁποδῶν τους κοί εὐρύτερα έργαζόμενων πού τά ἀκολουθοῦσαν, ἀλλά
τή 6αθιά κρίση έμπιστοσύνης πού προκλήθηκε πρός τό ΚΚΕ καί
τήν ἡγεσία του άπό τά λάθη καί τίς ἡΠες. ”Ετσι ένα μέρος αὐτῶν
τῶν δυνάμεων μετατοπίσθηκε σταθερά πρός συντηρητική κατεύθυνση καί Eva ἀλλο, πρός τό χῶρο τῆς εὐρείας ἀριστερᾶς (ΙΞΠΕΚ
καί σέ συνέχεια άριστερή πτέρυγα τοῦ κέντρου).

Ο Στά χρόνια μετά τό .1949 δέν έγινε δυνατό νά ὐπάρξουν ἀποτελεσματικές διαδικασίες ὑπερνίκησης τῶν ἀρνητικῶν ἐπιπτώσεων
ἀπό τά λάθη καί τίς ῆττες, ὐπερνίκησης τῆς κρίσης ἐμπιστοσύνης
πρός τό κομμουνιοτικό κίνημα Kai τήν ἡγεσία του, γιατί ἐκδηλώθηκε ἐπίμονη ἀρνηση τῶν ήγεσιῶν τοῦ ένιαίου ΚΚΕ; Νά προχωρήσουν σέ μιά οὺσιαστική καί σέ θάθος κριτική ἐκτίμηση τῆς πορείας
του ώς τόν ἐμφύλιο πόλεμο. Νά ἀναδείξουν τά πραγματικά λάθη
καί τίς αίτίες τους, ὥστε ἐξοπλισμένο τό κόμμα μέ ἀναγκαῖα διδάγ
γματα καί μέ τήν α’ίσθηση τῆς νέας ἐσωτερικῆς καί διεθνοῦς πραγματικότητας, νά χαράξει στρατηγική καί νά διαγράψει ἀμεσες πολιτικές ἐπιλογές ἀντίστοιχες μέ τίς ἀπαιτήσεις ἀνάπτυξης τοῦ ἐργατικοῦ καί δημοκρατικοῦ κινήματος.
Αὐτή ἡ ἀρνηση ἐκδηλώθηκε, στά χρόνια 1950-56, μέ τήν προσκόλλησή τῆς ἡγεσίας Ζοχοριάδη στήν ἀποψη ὅτι ήταν δικοιωμένη
πολιτικά ή έπιλογή τῆς ἐνοπλης ἀναμέτρησης τοῦ 1946-49. Μέ τήν
προσκόλλησή της σέ ἀντιλήψεις ὅτι τό πρόθλημα τῆς ἐξουσίας
δέν εἶχε κριθεῖ μετά τήν ἧττα, δτι συνεχίζετοι ή «ἐπονοστατική
κοτάστοση», ὅτι έπιθάλλεται νά παραμείνει «τό ὅπλο παρά πόδα»
καί νά ὑπάρξει ἑτοιμότητα γιά μιά νέα - μέ τή μιά ῆ τήν άλλη
μορφή - ἀναμέτρηση σέ κάπσια «εὐκαιρία» πού ed δημιουργηθεῖ
ἀπό τήν κρίση τοῦ καθεστῶτος. Ἀντίστοιχη ἠταν ἠ γενική πολιτική
τοῦ ΚΚΕ, πολιτική πολωτική, δχι μόνο ἐναντι τῆς δεξιάς, ἀλλά Kai

ἐναντι τῶν κεντρώων Kai ἀλλων ἀριστερῶν δημοκρατικών δυνάμεων.
Ο OI τέτοιες ἀντιλήψεις καί πολιτική προχτική τίς ὁποῖες δέν
ἀπέθολε σύσιοστικά ἡ ἡγεσία Ζοχοριάδη, οὔτε όταν άπσσιώπηόε
τά περί’«ἐπονοστατικῆς κατάστασης» καί τοῦ όπλου «παρά πόδα»,
οὐτε ὅταν ἐγκαινίασε, ἀπό τό 1954. μιά πιό ἐλαστική πολιτική ἐναντι τῶν κεντρώων καί τῶν ἀλλων ἀριστερῶν δυνάμεων διευκόλυvav ἀντικειμενικά τήν ταχτική τῶν ἀντιδραστικῶν δυνάμεων μετά

τό 7950, δηλαδή τό στεῖρσ ἀντικομμουνισμό - τή διαιῶνιση τοῦ
τρομοκρατικοῦ, νομικοῦ καί πολιτικοῦ, καθεστῶτος τοῦ 1946—49 —
τῆ διατήρηση τῆς πολιτικοῖδεολογικῆς ἐπιρροῆς τους σέ πλοτιές
λαϊκές μάζες - τήν ἀνακοπή τῶν πολιτικῶν τάσεων γιά διαμόρφωση ὁμαλῶν δημοκρατικῶν πολιτικῶν συνθηκῶν πού ἐκφράσθη-·
καν μέ τήν ἀνάδειξη κυ6έρνήσεων τῆς ΕΠΕΚ τό 1950-52.
Ἀπό τό ἀλλο μέρος, oi ίδιες ἀντιλήψεις καθώς καί ή ἴδια πραχτική δυσκόλευαν τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐργατικοῦ Kai δημοκρατικοῦ
κινήματος καί είδικώτερα τήν προώθηση μιάς πλοτιάς δημοκρατικῆς’πατριωτικῆς συσπείρωσης κοί συνεργασίας, ἐνοντι τῆς πολιτικῆς τῆς Δεξιάς Kai τῶν ξένων ίμπεριαλιστῶν καί, τελικά, συντηροῦσαν ἡ Kai ἐπέτεινον τήν κρίση ἐμπιστοσύνης πρός τό κομμουνιοτικό κίνημα καί τήν ἡγεσία του, τροφοδοτοῦσον τήν ἀνάπτυξη
Kai ἀλλων ἰδεολογικοπολιτικῶν ρευμάτων καί σχημάτων οτόν κοινωνικό Kai πολιτικό χῶρο πού σχεδόν «μονοπωλιακά» έξέφραζε τό
ΚΚΕ ώς τό 1945 - ρευμάτων καί σχημάτων πού μετά τό 1974 συνέκλινον, θοσικά στό ΠΑΣΟΚ.
O Μέ θάση τήν ἀμεση ἐπαφή τῶν κομμουνιστῶν Kai τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων στήν Ἐλλάδα μέ τήν πραγματικότητα καί τίς
καθημερινές ἀπαιτήσεις τοῦ κινήματος Kai μέ τήν πρωτοπόρα
ἀγωνιστική συμθολή τους, σημειώθηκαν στό χρόνια ῶς τό 1956,
σημαντικές κατοχτήσεις στό πολιτικό Kai όργανωτικό πεδίο (ἀποτελέσματα, ἐκλογῶν 1950, 1951 Kai 1956, δημοτικῶν ἐκλογῶν
1954, ἀπόλυση χιλιάδων πολιτικῶν κρατουμένων, ἀνασύνταξη
κομματικῶν δυνάμεων, θήματα στήν ἀναδιοργάνωση τοῦ ἐργατικοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος κλπ.) - Ἀναπτύχθηκαν σοθαροί
κοινωνικοί κοί πολιτικοί ἀγῶνες - Πραγματοποιήθηκον πλοτιές δημοκρατικές συνεργασίες. Ἕτσι, ή ἐφαρμσγή τῆς γενικά λαθεμένης
πολιτικῆς τῆς τότε ἡγεσίας, παρουσίαζε στήν πορεία μέσα στή ζωή
καί τήν πράξη, έντονα άντιφατικά στοιχεῖα. Ταυτόχρονα ὅμως, ἡ
διάσταση ἀνάμεσα σέ αὐτή τήν πολιτική κοί τήν έξελισσόμενη
πραγματικότητα στή χώρα μσς, γίνονταν όλο καί πιό ἐμφανής στίς
συνειδήσεις τῶν κομμουνιστῶν στό ἐσωτερικό καί τό ἐξωτερικό.
Kai. στό ἐδαφος αὐτῆς τῆς διάστασης Kai τῶν σχετικῶν ἀναπάντητων ἐρωτημάτων πού προκαλοῡσε, ἀρχισον νά ἀνοπτύσσονται
διοφοροποιήσεις καί τάσεις στίς γραμμές τοῦ κινήματος, μέ κατεύθυνση ἀντιπαραθετική πρός τήν ἡγεσία Ζοχοριάδη,
'H ἀντιμετώπιση τῶν τέτοιων διαφοροποιήσεων μέ διοικητικά
μέτρα, μέ χρησιμοποίηοη ἀπσκρουστικῶν μεθόδων πολιτικῆς Kai
φυσικῆς ἐξουδετέρωσης τῶν φορέων τους - ἰδιαίτερα στίς σοσιαλιστικές χῶρες ὅπου ή ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ δεχόταν καί τήν έντονη
ἐπίδροση τῶν παροξυνόμενων, τήν περίοδο 1946-1953, στολινικῶν

μεθόδων - όδήγησε σέ διαμόρφωση ἀνώμαλου έσωκομματικσῦ
καθεστῶτος, σέ μιά προϊοῦσα παραμόρφωση συνσλικά τοῦ κόμματος Kai στήν ἀνάπτυξη τῶν έσωκομματικῶν συγκρούσεων ίδισίτερο στό ἐπίπεδο τῶν κομματικῶν δυνάμεων πού Θρίσκονταν στίς
σοσιαλιστικές χῶρες, Kai σέ ἐμφάνιση ἐντονων συμπτωμάτων κρί-

Τά πρσθλήματα πού πρόθαλαν μέσα ἀπό αὐτή τή διαδικασία,
ἀναφέρονταν στή γενική πολιτική γραμμή καί στό ἐσωκομμοτικό

καθεστώς. Καί ή όξυνσή τους μέ ἀντιπαράθεση πρός τήν πολιτική
καί προχτική τῆς ήγεσίας Ζοχοριάδη, ἐπιταχύνθηκε μέ ἀνσιχτή ἐνθάρρυνση ἡγετικῶν στελεχῶν τοῦ ΚΚΣΕ - μετά τό θάνατο τό 1953
τοῦ Στάλιν - στά πλαίσια τῆς προετοιμοοίος τοῦ 20ου συνεδρίου
του τό 1956. Μέ τήν 6η όλομέλειο πού συγκλήθηκε τό Μάρτη 1956
- ὕστερα ἀπό πρωτοθουλία ἐπιτροπῆς ἀπό έκπροοώπους τοῦ
ΚΚΣΕ, Kai ἀλλων πέντε κομμουνιοτικῶν κομμάτων σοσιαλιστικῶν

χωρῶν, ἐπιτροπῆς πού ἐκανε τήν εἰσήγηση Kai ἀνέδειξε. οὐσιαστικά, νέα ἡγεσία - δόθηκε μιά διέξοδος στήν ἀναπτυσσόμενη τότε

κρίση στίς γραμμές τοῦ KKE.
Ο Στίς ἀποφάσεις τῆς 6ης όλομέλεισς, καθώς καί στήν προγραμματική διοκήρυξη τῆς 7ης όλομέλειας τό 1957 καί στό τελικό

κείμενο προγράμματος τοῦ 8ου συνέδριου τοῦ ΚΚΕ τό 1961. ἐκφράστηκαν, ώς ἐνα θαθμό, όρθές γενικές ἀντιλήψεις γιά τήν ἀντιῑνῖμετῶπιση όρισμένων προθλημάτων πού θρίσκονταν στή θάση τῆς

’κρίσης (καταδίκη τοῦ ἀνώμαλου έσωκομματικσῦ καθεστῶτος,
ἀπομάκρυνση τῆς ἡγεσίας Ζοχοριάδη, καταγγελία τοῦ πολιτικοῦ
σεχταρισμοῦ, διόρθωση τῆς στρατηγικῆς τοῦ κόμματος πρός τήν
ἐθνική δημοκρατική άλλογή καί πρός ἀντίστοιχες κοινωνικές καί
πολιτικές συμμαχίες). Ὲξ ἀλλου τό ’ίδιο τό γεγονός τῆς 6ης όλο-

μέλειος - ὅπως Kai τοῦ 20ου συνεδρίου πού ἀποκάλυψε χοντροειδεῖς παραμορφώσεις τῆς μαρξιστικῆς θεωρίας Kai τῆς ἐπονοστατικῆς πραχτικῆς στήν περίσδο τῆς παντοδυναμίας τοῦ Στάλιν - συν-

έθαλε, ἀντικείμενικά, στόν περιορισμό τῶν ἀνοστολῶν ἀνάπτυξης
τῆς κριτικῆς σκέψης καί τῆς αὐτόνομης δημιουργικῆς προθλημα-

τικῆς τῶν κομματικῶν μελῶν Kai στελεχῶν στό -ἐσωτερικό - στήν
ΕΔΑ, στίς φυλακές Kai στήν έξορία.
Τό ὅτι ὅμως oi ἀλλαγές στό ΚΚΕ τό 1956 ὑπῆρξαν καρπός μιάς
νέος ἀνοιχτῆς ἐπέμθασης Κ.Κ. ἀλλων χωρῶν - μέσω δυνάμεων τοῦ
ΚΚΕ πού θρίσκονταν ώς πολιτικοί πρόσφυγες στίς σοσιαλιστικές
χῶρες Kai μάλιστα δχι μέ τήν κατάφαση τῆς πλειοψηφίας τους καί δέν συνδέθηκαν άμεσα μέ τούς προθληματισμούς καί τή συμμετοχή τῶν κομμουνιστών τοῦ ἐσωτερικοῦ, εἶχε σάν ἀποτέλεσμαῑ

Ἡ ἐκτοση καί τό θάθος τῆς κριτικῆς διερεύνησης τῶν λαθών καί σέ σχέση μέ αὐτή - τῶν ἀλλαγῶν στό πολιτικό πεδίο καί στό ἐσωκομματικό καθεστώς τοῦ KKE. νά μήν ξεπεράσει τά ὅρια τῶν ἀντίστοιχων στό ΚΚΣΕ. Καί νά ὐπάρξουν, σέ συνέχεια - ὐπό τήν ἐπίδραση Kai τῆς ἐμφάνισης τοῦ νεοσταλινισμοῦ στό ΚΚΣΕ - σοθορά
ἀρνητικό στήν παραπέρα πορεία τοῦ KKE.
Αῦτό ὲκφράαθηκε συγκεκριμένα.·
a) Στίς ἀποφάσεις τῶν ἐπίσημων κομματικῶν σωμάτων ἀπό τήν
6η όλομέλεια ώς τό 80 συνέδριο τοῦ 1961.
6) Στήν ἀνάδειξη ἡγεσίας ἀπό στελέχη πού στό μεγαλύτερο μέρος τους δέν διέθετον σύσιοστικά ῖδεολογικοπολιτικά ἐχέγγυα
άνανέωσης Kai πού ἠταν γιά πολλά χρόνια ξεκομμένα ἀπό τό ζωντανό κίνημα τῆς χώρας. Καί, ἐπί πλέον, ἡγεσίας ἐξαρτημένης ἀπό
τό ΚΚΣΕ περισσότερο ἀπό ὅτι ή·προηγούμενη.
γ) Στήν ἀδικη κριτική καί θετικῶν στοιχείων τῆς δράσης τοῦ Ζαχοριάδη (γράμμα του τῆς 28.10.40) Kai στό φόρτωμα α’ αὐτόν τῆς
εὐθύνης λαθών γιά τά όποία δέν ήταν ἀμοιρη ή ἡγεσία τοῦ ΚΚΣΕ.
δ) Στό πέροσμα τῶν ἀποφάσεων τῆς 6ης Kai σέ συνέχεια τῆς 7ης
καί 8ης όλομέλειας στίς κομματικές όργανώσεις - πού λειτουργοῦσαν τότε μόνο στίς σοσιαλιστικές χῶρες - μέ μαζικές διαγραφές, μέ μέθσδες, κάθε ἀλλο «ἀνονεωτικές».
’
Ἐκφράστηκε, γενικώτερα, στήν ἀδυναμία ἀντιμετώπισης δύο
κοίριων ἀνογκῶν; Μιάς οὐσιαστικής κριτικῆς ἐκτίμησης τῆς πορείας τοῦ κόμματος, ἰδιαίτερα οτή δεκοετία 1941-49, μιάς 606015-

ρης ἀνάλυσης τῆς πολιτικῆς πραγματικότητας στήν Ἐλλάδα - στή
δυνομική τῆς ἐξέλιξής της - ὅπως διομορφώνονταν μετά τόν ἐμφύλισ καί, μιάς ἐγκαιρης καί μέ καθαρή προοπτική άντιμετώπισης
τοῦ προθλήματος οἱκοδόμησης τοῦ κόμματος στό ἐσωτερικό μέ

θάση, τίς ἀντικειμενικές δυνατότητες Kai ἀπαιτήσεις τῆς περιόδου
μετά τό 1956 Kai Ιιδιοίτερα τῶν χρόνων 1963-67 πρός ἀντιγραφειο33

κρατική, δημοκρατική κατεύθυνση (μέ ἀξιοποίηση τῶν εὐκαιριῶν
«ντέ φάκτο» νομιμοποίησης τοῦ κομμαυνιστικαῡ κινήματος, μέσω
στοδιακῆς μετεξέλιξης τῆς ΕΔΑ σέ μορξιστικό καῖ’ λενινιστικό
κόμμα - μέ όλοκληρωμένη καί οὐσιαστική διάρθρωση Kai λειτουργία τῶν κομματικῶν δυνάμεων τοῦ ἐσωτερικαῦ στήν ΕΔΑ - μέ
ἀνάδειξη κέντρου κοθοδήγησης, πλήρους εὐθύνης οτή λήψη τῶν
ἀποφάσεων γιά ὅλα τά προθλήματα - Kai γι’ αὐτά πού ἀφοροῦσαν
τήν προετοιμασία πέράσματος σέ συνθῆκες παρανομίας - στήν
Ἑλλάδα).
Ἐκφράσθηκε. τελικά, στήν δχι οὐσιαστική ἀπαγκίστρωση τοῦ
ΚΚΕ καί τῆς νέος ἡγεσίας του ἀπό ἀντιλήψεις καί προχτική πού
εἶχαν ἐπικρατήσει ῶς τό 1956 μέ πηγή τό τρίπτυχος δογματισμός ἐξάρτηση - γραφειοκρατικές ἀντιδημοκρατικές παραμορφώσεις
τοῦ ἐπανοστατικοῦ χαρακτῆρα του. Ἔτσι, στά χρόνια παύ ἀκολούθησον καί στά πλαίσια τῆς ὅλα καί περισσότερο ἐκδηλης ἀδυναμίας τῆς ἡγεσίας του νά ἀνταποκριθεῖ στίς ἀπαιτήσεις τῶν ἐξελίξεων στή χώρα μσς, δέν ἀργῆσαν νά ἐμφονισθοῦν συμπτώματα

ὺποτροπῆς τῆς κρίοης*‘k‘k
'H διαδικασία τῆς ἀνάπτυξης τέτοιων φαινομένων Kai τῆς ώρίμανσης θαθιῶν ἀλλαγῶν, συνδέεται μέ τίς συγκεκριμένες πολιτικές Kai κομματικές ἐξελίξεις ἐκείνων τῶν χρόνων;
O Ὠς τό 1963, λόγω τῶν δχι σύνθετων προθλημάτων πού ἐθετε
ή πάλη ἐνάντια στήν κυ6έρνηση τῆς δεξιάς, δέν γινόταν ἰδιαίτερα
αίσθητές oi ἀρνητικές πλευρές τοῦ νέου κομματικοῦ καθεστῶτος
καί τῶν πολιτικῶν του κατευθύνσεων. Δέν ἐμφανίζοντον σαφῶς ή
διάσταση, ἀνάμεσα στίς ἀντιλήψεις Kai στίς ἐμπειρίες τῶν κομμαυνιστῶν καί τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων στό ἐσωτερικό, ἀνάμεσα
στίς ἀπαιτήσεις ἀνάπτυξης τοῦ ἐργατικοῦ καί δημοκρατικοῦ κινήματος Kai ἀπό τό ἀλλο μέρος στίς γενικές πολιτικές κατευθύνσεις
καί τήν προχτική τῆς ἡγεσίας τοῦ ΚΚΕ στό ἐξωτερικό. Στή φάση,
ὅμως, πού διαμορφώθηκε μετά τήν πτώση τῆς κυ6έρνησης τῆς
δεξιάς τό 1963, φάση περίπλοκη - ἰδιαίτερα τό 1965-67 - μέ πολύ
πιό σύνθετο προθλήμοτα, ἠ διάσταση αὐτή πρόθαλε συνεχῶς καί
πιό ἐντανα, θέτσντας έπιταχτικά τόσο τό πρόβλημα τῆς ἐπεξεργασίος καί προώθησης πολιτικῆς γραμμῆς καί στόχων ἀντίστοιχων μέ
τίς πραγματικές ἀπαιτήσεις καί δυνατότητές, 600 Kai 16 πρόθλημα
’ τῆς ἐξοσφάλισης τῆς όργάνωσης καί τῆς οὐσιαστικῆς δημοκρατικῆς λειτουργίας Kai συμμετοχῆς τῶν κομματικῶν δυνάμεων στό
ἐσωτερικό. Καί ὴ ἀρνηση τῆς όμάδας πού εἶχε ἐπικρατήσει στή νέα
ήγεσίο τοῦ ΚΚΕ (v‘ ἀναγνωρίσει αὐτές τίς ἀνάγκες τοῦ κινήματος
πού γίναταν πιεστικές, δχι μόνο δυσκόλευε Ιτήν όρθότερη καί
άμεση διεύθυνση τῶν κοινωνικῶν καί πολιτικῶν ἀγώνων, ἀλλά καί
προδιάγραφε κινδύνους σοθαρών λαθών. Πολύ περισσότερο πού
στοδιοκά εἶχε διαμαρφώσει μιά πολιτική γραμμή σεχταριστική.
χοντρσκομένη οτή σύλληψή της Kai ἀλλοπρόσαλλη στήν ἐφορμογή της. Μιά πολιτική γραμμή πού προθαλλόταν μέ «ἐπανοστατικές» θέσεις καί φόρμουλες σάν «καθαρὴ» μαρξιστικαλενινιστική
Kai τουτόχρονα, στήν προοπτική της καί στήν προχτική της, εἶχε
ἐντονες δεξιές ἀποκλίσεις καί ἀντίστοιχα στοιχεῖο όπορτουνιστικῆς καί λεγκαλιστικῆς ἐφησύχοσης.
ΟῘΗ όμάδα αὐτή - μέ τέτοια πολιτική γραμμή Kai μέ μακρόχρανη ἀπόσπαση ἀπό τό κίνημα τῆς χώρας - στάθηκε ἀνίκανη νά
συλλάθει τή δυναμική τῆς ἐξέλιξης μιᾱς περίπλοκης κατάστασης,
σάν αὐτή πού διομορφώνονταν στή χώρα μας Kai τούς κινδύνους
πού περιέκλειε.
Ἕτσι,ένῶ ὅλα τά στοιχεῖα ἕδειχναν;
’ Πρῶτον, 611 δέν εἶχε πραγματοποιηθεῖ, οὐσιαστικά, δημοκρατική
στροφή στήν πορεία τῆς χώρας μετά τήν πτώση τῆς κυ6έρνησης
τῆς Δεξιάς καί τό σχηματισμό κυ6έρνησης κέντρου. "011. napané—
p0. ἀναπτύσσοντον μιά κλιμακούμενη ἀντεπίθεση τῶν ἀκραίων
ἐγχώριων καί ἀλλοδαπῶν ἀντιδροστικῶν δυνάμεων, μέ ἐπίκεντρο
τό παλάτι, γιά τήν ἀνατροπὴ τῆς νέας κυ6έρνησης πού - παρά
τούς κρίσιμαυς συμθιθασμούς καί τίς τολοντεύσεις της - δέν εἶχε
ὐποτογεῖ σέ αὐτές τίς δυνάμεις. Καί, 611 μετά καί τήν ἀδυναμία
ἀνακοπῆς τῶν διαδικασιῶν ἀνωμαλίας, πού ἀνοιξε τό βασιλικά

προξικόπημα τοῦ ”65, ό κίνδυνος τῆς κατάλυσης καί τῶν ἀστικῶν
κοινοθουλευτικῶν πλαισίων ἦτον «ἐπί θύραις» κοί
Δεύτερον, 611 ἀπαιτοῦνταν ἀντίσταιχός πολιτικοϊδεαλογικός
προσανατολισμός τοῦ κινήματος, τοῦ λαοῦ γενικά, Kai ὐπαταγή
τῶν πολιτικῶν, μαζικῶν κοί όργανωτικῶν καθηκόντων, στό στόχο
τῆς ἀντιμετώπισης τῶν κινδύνων τῆς δικτατορίας;
Ἠ όμάδα αύτή, ἐμενε ἀμετακίνητη σέ προωθημένα αἰτήματα καί
συνθήματα πού εἶχε προθάλει τό 7964, όξύνοντας μάλιστα τό θέμα
τῆς νομιμοποίησης τοῦ KKE. Κορύφωμα αὐτοῦ τοῦ ἀποπροσανα-
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τσλισμαῡ της ἀποτελοῦν τά «ντοκουμέντο» τῆς 1οης όλαμέλειας Δ
τῆς Κ.Ε., τρεῖς περίπου μῆνες πρίν τό πραξικόπημο τῆς 21.4.67.
Στά χρόνια 1965-67 έγινε περισσότερο ἀπό κάθε άλλη φορά ξεκάθαρη ὴ ἀναντιστοιχία ἀνάμεσα ατήν ἐξελισσόμενη ἐλληνική
πραγματικότητα καί τίς ἀπαιτήσεις διεύθυνσης τοῦ ἐργατικοῦ καί
δημοκρατικοῦ κινήματος καί, ἀπό τό ἀλλο μέρος, στή γενική πολιτική γραμμή. τίς ἐπιλογές καί κατευθύνσεις πού ἀκολουθοῦσε ἠ
ήγεσία τοῦ ἐνιοίου ΚΚΕ, ἐπιλογές Kai κατευθύνσεις, πλήρως ἀποπροσανατολιστικές γιά τό κίνημα. Καί ό συγκλονισμός πού προκάλεσε τό στρατιωτικό προξικόπημα τῆς 21.4.67 ἐπιτάχυνον τή συνειδητοποίηση αὐτοῦ τοῦ γεγονότος, τή συνειδητοποίηση τῆς
ἀνάγκης γιά μιά Θαθιά τομή, γιά μιά όλόπλευρη ἀνανέωση τοῦ
κόμματος. Πολύ περισσότερο πού ή πολιτική χρεοκοπίο τῆς ἡγετικῆς όμάδας κορυφώνονταν ἀπό τό 611 6x1 μόνα οἱφνιδιάστηκε,
ἀλλά καί ἀποκαλύφθηκε 611 ’δέν εἶχε ἐξασφαλίσει οὐτε τίς πιό
στοιχειώδεις προῦπσθέσεις γιά πέροσμα ταῦ κόμματος σέ κατάσταση παρανομίας - παρά τό 611 16 κράτημα ἀπό τήν ’ίδια τῆς εὐθύνης προετοιμασίας γιά ἐνα τέτοια ἐνδεχόμενα προθόλλονταν
στά προηγούμενα χρόνια σάν ἐνας ἀπό τούς θοσικούς λόγους τῆς
ποράτοσης παραμονῆς τοῦ καθοδηγητικοῦ κέντρου Kai τῶν μηχανισμῶν του, στό ἐξωτερικό.
Τό οῖτημα πού πρόθολε σ’ οὐτές τίς συνθῆκες - α’ίτημα τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν κομμουνιοτῶν καί τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων - ἦτον ἡ ἀμεση κριτική ἐκτίμηση τῆς πορείας τοῦ κινήματος
μέχρι τή δικτατορία, ὴ ἐπισήμανση τῶν λαθών καί κοθυστερήσεων,
ή λήψη τῶν ἀναγκαίων μέτρων.
Ο Μπροστά 0' αὐτό τό ἐπιτακτικό α’ίτημα, ἡ ήγετική όμάδα στήν
KE τοῦ ΚΚΕ στό ἐξωτερικό - μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Κ. Κολιγιάννη ἀφοῦ ἀπέφυγε συστηματικά τήν παρουσία στελεχῶν τοῦ κόμματος, ἀπό τό ἐσωτερικό, σέ όποιοδήποτε κομματικό ὅργανο ή σῶμα,
όργάνωσε, τό Φλεθάρη τοῦ 1968, τή 12η «όλαμέλεια» τῆς KE.
'0 τρόπος όργάνωσής της καί παραπέρο;
a) τό γεγονός 611 μέ σημαία ένα ἐπίσημα γράμμα τῆς KE τοῦ
ΚΚΣΕ πού διαθάστηκε σ’ αὐτήν - στό ὸποῖο, πρίν κάν, συζητήσουν
ol ’Έλληνες καμμαυνιστές, ένο ἀλλα ΚΚ ἀποφοίνονταν 611 αἱ ἐξελίξεις στή χώρα μσς ἐπιθεθαίωσαν τήν ὀρθότητα τῶν ἀποφάσεων
τῆς KE τοῦ KKE! - ἐκδηλώθηκε κατηγορηματικά ὴ ἀρνησή της γιά
όποιαδήπατε οὐσιαστική διερεύνηση λαθών Kai ἀδυναμιῶν καί
ἐπιχειρήθηκε νά φαρτωθοῦν ol εὐθύνες γιά τή νέα ἀποτυχίο σ’
ὅσους διαφωνοῦσαν καί ἀπαιτοῦσον ἀλλαγές καί

6) τό 611 016 «κομματικό» αὐτό σῶμα, ἐντονα ἀμφισθητούμενης
ἐγκυρότητος Kai μέ θάση τήν μειοψηφία τῶν συνολικῶν μελῶν τῆς
ΚΕ ἐπέμεινε ὴ ἠγετική όμάδα νά πορθοῦν σοθαρές ἀποφάσεις,
συνοδευὸμενες μέ διοικητικά μέτρα ἐναντίον μελῶν τοῦ πολιτικοῦ
γραφείου κοί τῆς KE καί μέ αὐθαίρετη ἀλλοίωση τῆς σύνθεσης
τῶν κοθοδηγητικῶν ὁργάνων.
”Εδειχνον 611 ή όμάδα αὐτή ἤθελε νά ἐπιθάλει πραξικαπημοτικές
λύσεις σέ καίρια πραθλήματα τοῦ κόμματος, κλείνοντας κάθε
δρόμο - ἐκτός ἀπό τήν ὑποταγή σέ τετελεσμένα γεγονότα ὐπεύθυνης ἀντιμετώπισής τους σέ ἐνιαῖα κομματικά πλαίσια. Καί
611 προωθοῦσε ἀδίστακτα τή διάσπαση.
Ἠ ἀντίσταση τῆς πλειοψηφίας τῶν μελῶν τῆς τότε KE Kai γενικά
τοῦ μεγαλύτερου μέρους τῶν κομματικῶν όργανώσεων, δέν ἐξέφροζε ἀπλά, ἀντίσταση σέ ἐνα πραξικόπημα. Ἐξέφραζε ἀντίσταση σέ μιά κατασταση πού οὐαιοστικά ἀποτελοῦσε ἀνακύκλωση
ὅλων τῶν πτυχῶν τοῦ τρίπτυχου δογματισμός - ἐξάρτηση - παρομόρφωση τοῦ ἐπανοστατικοῦ καί δημοκρατικοῦ χαρακτῆρα τοῦ
κόμματος. Kai, σέ μιά προσπάθεια διαιώνισης αὐτοῦ τοῦ τρίπτυχου
610v 016 κόμμα εἶχε ώριμάσει σάν ῖστορική ἀναγκαιότητο ή όριστική ἀπαθολή του, τό ἀνοιγμα τοῦ δρόμου γιά μῐά όλὸπλευρη
ἀνανέωσή του.
Ο 'H ἀνοιχτή σύγκρουση τό 1966 στήν ἡγεσία κοί γενικά στίς
γραμμές ταῦ ένιαίου ΚΚΕ, δέν ἠταν «κεραυνός ἐν αἰθρία». Ὠρίμασε σέ μιά σχετικά μάκρόχρονη, μέ ἀργούς ρυθμούς, διαδικασία
K010 τήν όποία - μετά καί τό 1956 - πολλοπλοσιάζονταν ol ἀντιδράσεις στελεχῶν καί μελῶν τοῦ κόμματος, στό ἐσωτερικό καί τό
ἐξωτερικό, ἀπέναντι στήν πραῖαύσο άνεπάρκεια τῆς κομματικῆς
ἡγεσίας στό ἐξωτερικό, ἀπέναντι στίς όλοένα καί πιό ἀρνητικές
πλευρές τῶν πολιτικῶν ἀντιλήψεων Kai πραχτικῆς της καί τοῦ
έσωκομματικσῦ καθεστῶτος πού αΙκαδσμοῦσε.
Ol ἀντιδράσεις αὐτές ἐκφράζοντονῑ Ε’ίτε στήν ἐφαρμαγή τῶν
κατευθύνσεών της στό ἐσωτερικό μέ ὅχι «όρθόδαξα» τρόπο, μέ
προσπάθεια δηλαδή νά πορακάμπτανται τά στοιχεῖα πού ἐμπόδιζαν τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐργατικοῦ καί δημοκρατικοῦ κινήματος καί
Va σημειώνανται - ὅπως σημειώθηκαν - ἐπιτυχίες (ἐκλογές 1958.
«avév6010c; ἀγῶνος» 1961-63, ἀνάπτυξη τῆς ΕΔΑ, τῆς Δ.Ν.Λ. Kai
τοῦΙμαζικοῦ κινήματος στά χρόνια 1964-65 κλπ.) - Ε’ίτε σέ πιέσεις

11060 60650 ἐπιλογές (ὅπως 6 πρασωρινός προσανατολισμός Τῆς
ἡγεσίας τοῦ ΚΚΕ - 011'1v 7η ὁλομέλεια τό 1964 - γιά μετεξὲλιξη 11'10
EAA) — E115 σέ χειρισμούς καί ταποθετήσεις, ἀνοιχτά ἀντίθεῖες
πρός τίς ἀποφάσεις τῆς κομματικῆς ἡγεσίας (ψῆφος ἀνοχῆς ῦτήν
κυ6έρνηση κέντρου, τό 1965 - πρωτοθαυλίες 016 ἐσωτερικό Y“?1
ὁμαλή δημοκρατική διέξοδο τό 1966-67 — διαφωνίες στήν 55011190y11011K1'1, 16 λιγότερο, ἀπόφαση γιά δημιουργία ἀριθμοῦ καμματικών ὸμάδων μέσα στήν ΕΔΑ, στό τέλος τοῦ 1965 - δημόσια ἀντίδραση σέ δηλώσεις τοῦ Γκραμύκο γιά τό κυπριακό K0i σέ διώξεις
σαθιετικῶν συγγραφέων - ἀπόφαση ταῦ ΕΣ τοῦ ΠΑΜ πού ἐπεσήμαινε τόν Ὀκτώθρη τοῦ 1967 τή χλυαρή στάση τῆς ΕΣΣΔ ἐνσντι
τῆς χαύντας κλπ.).
·
Μέσα ἀπό αύτές τίς ἀντιδράσεις - oi φορεῖς τῶν ὁποίων ἀντιμε-

τωτιίζονταν μέ ἀντιδημοκροτικά καί φατριαστικά μέτρα - καί Τίς
σχετικές ἀντιπαραθέσεις, διομορφώθηκαν στίς γραμμές τοῦ ΚΚΕ
ώς καί τήν ΚΕ ὅλο καί σαφέστερα, ἐκτιμῆσεις καί θέσεις ριζῑκά
διαφορετικές ἀπό κεῑνες τῆς ὴγετικῆς όμάδος Kai τῶν ἐξωελλῦδῑκῶν στηριγμάτων 1110 σέ σειρά θεμελιακά προθλῆματα. Γιά νά
συμπυκνωθοῦν τελικά σέ μιά γενικότερη ἀντίληψη K0i K01566UV011
πού ἐκφράστηκε ἀνοιχτά στῆ σύγκρουση τοῦ 1966. Μιά ἀντίληψη
K0i κατεύθυνση σύμφωνο μέ τήν ὁποία τό κόμμα όφείλει;

0) N6‘ στηρίζεται στή χάροξη τῆς στρατηγικῆς καί τῶν ἀμεσων
πολιτικῶν ἐπιλογῶν του, πρῶτα ἀπό ὅλα 016 καινωνικά καί πολι-

τικά δεδομένα τῆς ἐλληνικῆς πραγματικότητας, στίς ἐσωτερῑκὲς
δυνάμεις τῆς ἐπανάστασης, καί στήν ἀκριθή έκτίμηση τῶν διεθνῶν
ὅρων τῆς πάλης του σέ K665 φάση. Καί γι· 0616 v6 εἶναι ἐξοΠλῑσμένο μέ τά διδάγματα ἀπό μιά οὐσιαστική κριτική K0ia610K0111K1'1
διερεύνηση τῆς παρείας του καί μέ δημιουργική κατανόηση τῆς
μαρξιστικῆς Kai λενινιστικῆς θεωρίας mi
6) N6 6v01116005101 Kai νά λειτουργεῑ σάν αὐτόνομα ἐπαναστατικό καί δημοκρατικό κόμμα, ὐπόλογο ἀπέναντι στῆν ἐργατικὴ
τάξη καί τό Λοό τῆς χώρας μσς, ἀποκλειστικά ὑπεύθυνα στῆν K0-

θοδήγηση τῶν ἀγώνων γιά τίς ἀναγκαῖες ἐποναοτατικές ἀλλαγές
στῆν Ἐλλάδα. Kai. 016 πλαίσια 0616, νά ἐκπληρώνει οὺσιαστικά τό
διεθνιστικό του χρέος.
Αὐτή ἡ γενική ἀντίληψη καί κατεύθυνση πού ἀπατέλεσε καί 6110τελεῖ τή 6άση τῶν παλιτικοῖδεολογικῶν ἐπεξεργασιῶν ὅλων τῶν
πλευρῶν τῆς ἀνανεωτικῆς πρασπάθειας μέ ἰδιαίτερα, τελικά, κομματικό φορέα, τό ΚΚΕ έσωτ. συγκρούστηκε καί συγκρούεται μέ μιὰ
ριζικά ἀντίθετη ἀντίληψη καί κατεύθυνση γιά τήν «ἐπανάσταση».
γιά τό χαροκτήρα τοῦ K611110100 Kai 16 ρόλο του. Μέ μιά ἀντίληψη
καί κατεύθυνση συμπυκνούμενη 016 10i11wxo δογματισμός -— ἐξ·
άρτηση - γροφειακροτική ἀντιδημοκροτική παραμόρφωση ταῦ
κομμουνιοτικοῦ κινήματος τῆς ὁποίας φορέας ήταν ἡ όμάδα Κολιγιάννη, τό 1966 κοί σέ συνέχεια ή ήγεσίο τοῦ «KKE».
ο Τό 611 ἀποκλείσθηκε νά ἐπικρατήσουν oi ἀνανεωτικές ἀντι-

λήψεις κοί κατευθύνσεις, μέ τή θέληση τῆς πλειοψηφίας τῶν καθοδηγητικῶν ὀργάνων καί κομματικῶν δυνάμεων τό 1966, σέ
ἐνιαίο κομματικό πλαίσια καί έγινε δυνατή ῆ ἐπιθαλῆ τῆς 61601100110 μέ πραξικόπημα, ὀφείλεται 011'1v ὐποτροπῆ τότε τοῦ ἀνώμαλου έσωκομματικσῦ καθεστῶτας 016 ἐνιαῖο ΚΚΕ. Κυρίως ὅμως
ὀφείλεται στήν ἀπροσχημάτιστη ἐπέμθαση τοῦ ΚΚΣΕ πού στόχο
εἶχε νά ἀποφευχθεῖ, πάσει θυσία, 1116 ἐξέλιξη στό ΚΚΕ μέ κατεύθυνση τή 60616 Kai όλόπλευρη ἀνανέωσῆ του, 1116 ἐξέλιξη 1106 66
ὁδηγοῦσε στήν ἀποτίναξη τῆς ἐξάρτησης καί στῆν ἀπακάλυψη 611
ή συνέχιση της Kai 11516 τήν αὐτοδιάλυση τῆς ΚΔ, τό 1943, ἀποτέλεσε κύρια πηγή τῆς κακοδαιμονίας του.
’
Ἡταν ἀπό τήν ἀρχή, ἀλλά καί έγινε στήν πορεία περισσότερο
φονερό 611 ἡ διάσπαση ἐπιλέχθηκε ἐν ψυχρῶ μπροστά σέ ένα τέτοια «κίνδυνο» Kai μάλιστα σέ χρόνο διώξεων καί παρανομίας, γιά
νά «περάσει» εὐκολώτερα μέ συγκάλυψη τῶν, πραγματικά ὐπεύθυνων. ’Ἀλλωστε τό πραξικόπηματῆς 12ης «ὸλομέλειας» δέν ἠταν

δυνατό νά ἀποφασισθεῖ, καί, πολύ περισσότερο, v6 ἐπιθιώσει, χωρίς τή στήριξή του στήν ἡγεσία τοῦ ΚΚΣΕ. Χαρακτηριστική ἀπόδειξη δέν ἀποτελεῖ μόνα τό ἀρχικό γράμμα της πού διαθάστηκε σ’
αὐτή τήν «όλσμέλεια», ἀλλά Kai oi συνεχιζόμενες 6116 1615 ἐπεμ600510 1110 016 ἐσωτερικά τοῦ ἐλληνικοῡ καμμουνιστικοῦ κινήματος, ἐπεμ6ἀσε1ς πού θαθαίνουν Kai διαιωνίζουν τήν κρίση K0i διάστιαση.
Χορακτηριστικές ἐξ ἀλλου ἐκδηλώσεις αὐτῶν τῶν ἐπεμθάσεων
εἶναι ὅσα συντελέστηκαν μετά τό 1968 016 K01111011K6 σώματα τοῦ
«KKE»: ‘H σφραγίδο τοῦ ΚΚΣΕ τέθηκε ἐντονα 0' 0616 16 σώματα
μέ 16v ἀποκλεισμό K665 06010011Kf10 κριτικῆς καί αὐτοκριτικῆς ἐκτίμησης τῆς πορείας τοῦ κινήματος K016 τήν κρίσιμη δεκαετία
1941-49, καθώς καί κατά τά χρόνια πού όδήγησαν στῆ δικτατορία.
Τέθηκε, ἐξ ἀλλου, αὐτή ή σφραγίδο στήν «ἐπαναστατική ἀνανέωση», 016 πρῶτα 6ήματά τοῦ «KKE», μέ τό φόρτωμα εὐθυνῶν

στήν ἡγεσία Κολιγιάννη — οτή 17η όλομέλεια τό 1973 - δχι γιά 16
πραγματικά λάθη της, ἀλλά γιά ἀποφάσεις καί ἐκδηλώσεις στῆν
πολιτική της πού - ἀπό πιό σεχταριστική σκοπιά - θεῖιιρῆθηκαν λαθεμένες Kai 1106 ὅμως γιά τίς όποῖες ἠταν ἀπόλυτα σύμφωνη ἡ
ἡγεσία τοῦ ΚΚΣΕ. Καί, τελικά, μέ τήν αίφνιδιαστική ἀποπαμπή τοῦ
Κ. Κολιγιάννη 0' αὐτή τήν όλομέλεια, ἐμπνευσμένη ἀπό τό ΚΚΣΕ,
χωρίς κάν τήν παρουσία ταυ Kai σέ συνέχεια τόν ἀποκλεισμό τῆς
παρουσίας του καί 6116 16 90 συνέδρια τό 1974. Γιά νά μήν μάθουν
ποτέ τά μέλη καί στελέχη τοῦ «KKE» 1i0 ἀπόψεις τοῦ μέχρι τό
1973 ήγέτη τους, πού εἶχε ἀνοδειχθεῑ Eva χρόνο πρίν 6116 1i0 στῆλες τῆς «Πράδντα» - ὅπως καί 6 01111501v60 γραμματέας τοῦ
«ΚΚΕ» - «ἐπιφανής λενινιστής» καί «παράγοντος τοῦ διεθνοῦς
κομμουνιοτικοῦ κινήματος».
Τέθηκε τέλος αὐτή ἡ σφραγίδο στῆν παραπέρα, μέχρι σήμερα
πορεία του, στό πρόγραμμα καί 16 K01001011K6 του, στῆ στρατηγική του, στήν αίκοδόμησῆ του, 016 110610110 τῆς ἀντιμανοπωλιακῆς δημοκρατίας καί ταῦ σοσιαλισμοῦ πού πραθάλλει, στίς ἀντιλήψεις καί προχτική του περί διεθνισμοῡ.

air «ΑΙ 1k
T6 K011110uv1011K6 κίνημα 0111 χώρα μσς, σήμερα, 10 χρόνια ἀπό
τή διάσποαη καί σχεδόν 5 6116 τήν πτώση τῆς δικτατορίας - παρά
μιά σειρά καταχτήσεις ταυ, στήν πολιτική Kai κοινωνικῆ ζωή, 16
συνδικάτα, τίς φοιτητικές όργανώσεις, τούς δήμους, τούς ἐπιστημονικούς Kai ἀλλους μαζικούς φορεῖς mi 016 όργονωτικό πεδίο
περνά μιά φάση σο6αρῶν ἀδυναμιῶν καί κοθυστερήσεων,
,Γενικά, μέ τήν ἐννοια τοῦ περιορισμένου ρόλου του, κοινοΒουλευτικά κοί ἐξωκοινοθουλευτικά, στίς πολιτικές ἐξελίξεις, μέ τήν
ἐννοια 611 16 11000016 ψήφων (9-12%) πού συγκέντρωσαν μεταδικτατορικά oi 66v611510 του, συναλικά, σέ Θουλευτικές ἐκλογές χωρίς ἀνοιχτή θία καί νοθεία, εἶναι ἀπό τά πιό χαμηλά τῆς τελευταίας
2Οετίος, πρίν τή δικτατορία.
Είδικώτερα, μέ τήν ἐνναια 611 ol δεσμοί του - πολιτικοί, ίδεολογικοί, μοζικαί κοί ὁργανωτικοί - μέ τήν ἐργατική τάξη καί τίς άλλες
ἐργοζόμενες πλοτιές λαῖκές δυνάμεις, θρίσκονται ἐπίσης σέ χαμηλά ἐπίπεδα. T6 ’ίδιο καί ή διευθυντικῆ του ἐπίδραση στῆν ἀνάπτυξη ἐνωτικοῦ κοί σωστά προσανατολισμέναυ μαζικοῡ κινήματος,
καθώς Kai στῆν οίκαδόμηση τῶν κοινωνικῶν καί πολιτικῶν συμμαχιῶν του. Χαρακτηριστικούς δεῖχτες αὐτῶν τῶν ἀδυναμιῶν ἀποτελαῦν; ‘H πολύ χαμηλή στάθμη τῆς συνδικαλιστικῆς Kai πολιτικῆς
όργάνωσης τῆς ἐργατικῆς τάξης καί τῶν ἀλλων ἐργαζόμενων
στρωμάτων. - 'H 6x1 ίκανοποιητικῆ ἀνάπτυξη τῶν διεκδικητικῶν καί
πολιτικῶν κινημάτων, ἀπό 16 ὁποῖα, καί στό θαθμό πού ἀναπτύσσονται, λείπουν, κατά κανόνα, 6 ouvK5K01115v00 προσανατολισμός
Kai ouv10v101160, oi σαφῶς δισμορφωμένοι Kai σταθερά προωθούμενοι στόχοι. - 'H σαθαρή καθυστέρηση στῆν πραγματοποίηση
συνεργοσιῶν ἀνάμεσα στίς δυνάμεῑς τῆς 601015060 Kai v5v1K6 στίς
δημοκρατικές δυνάμεις, συνεργοσιῶν σέ είλικρινεῖς καί στέρεες
Βάσεις, συνεργοσιῶν μακροπρόθεσμαυ χαρακτῆρα.
Τό γεγονός 611 οὐτές oi καθυστερήσεις καί ἀδυναμίες ἐμφανίζονται σέ συνθῆκες ὅπου έχει καταχτήσει τή ναμιμότητά του, ἐνῶ
στήν 7χρονη δικτατορία, πού προηγήθηκε, εἶχαν συντελεστεῖ θετικές διαφαροποιήσεις γενικά ὐπέρ τῆς ἀριστερᾶς, ὐπογρομμίζει
ἀκόμα περισσότερα τή 00600611116 10u0.
Μέ αὐτά 16 ὐποκειμενικά δεδομένα, τό ἐλληνικό κομμουνιοτικό
κινημαῑ
0) Aév 111160505 νά παρέμθει ἀπατελεσματικά στῆν ἀξιοποίηση
τῶν σημαντικῶν νέων δυνατοτήτων τῆς μεταδικταταρικῆς περι-

όδου πρός τήν κατεύθυνση τῆς προώθησης τῶν διαδικασιῶν στερέωσης K0i 6156puv0110 τῶν δημοκρατικῶν, ἀνεξαρτησιακῶν καί
κοινωνικῶν καταχτήσεων καί τῆς ἀπόκραυσης τῆς ἀντιλαϊκῆς πολτικῆς τῆς δεξιάς καί
6) Δέν ἀνταποκρίνεται σήμερα, ῶς πρωτοπόρα πολιτική δύναμη,
στίς ἀπαιτήσεις, τῶν σοθαρῶν καί ἐνδεχόμενα ἀποφασιστικῶν
ἀγώνων πού διαγράφονται, γιά v6 ἀπακρουσθαῡν ἀντιλοῖκά ἀδιέξοδα τῆς πολιτικῆς τῆς δεξιάς, γιά νά προωθηθοῦν δημοκρατικές
λύσεις 016 όξύτατα προθλήμοτα τοῦ λαοῦ Kai τῆς χώρας, γιά v'
ἀνοίξει 6 δρόμος πρός τῆ δημοκρατία καί τό σοσιαλισμό.
Αὺτή είνσι ἡ ἀδήριτη σημερινῆ πραγματικότητα τοῦ κομμουνιστικαῦ κινήματος οτή χώρα 1100 πού δέν μπσρεῖ v6 συγκαλυφθεῖ
μέ καμιά προσπάθεια ἐξωραῖσμοῦ της. Οὔτε νά ἀμ6λυνθεῖ μέ ἐπίκληση τῆς πικρίας τῶν κομμουνιοτογενών καί εὐρύτερα τῶν «ἐαμογενῶν» ἀριστερῶν δυνάμεων ἐξ αίτίας τῆς διάστιοσης, 610v 16
κύρια πού τραφοδατεῖ τίς φυγόκεντρες καί ἀπασυσπειρωτικές 160510 016 χῶρα αὐτῶν τῶν δυνάμεων δέν εἶναι ή διάσποση τοῦ 1966
καθουτή, ἀλλά τό γεγονός 611 10 χρόνια ἀπό τότε δέν λύθηκαν
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πραγματικά, 16 προθλήματα πού τήν προκάλεσσν. Γεγονός πού

γιά τήν ὐπερνίκηση τῶν σημερινῶν καθυστερήσεων καί ἀδυναμιῶν

ὁδηγεῖ 016 νά συνεχίζεται ή κρίση ἐμπιστοσύνης μεγάλου μέρους
των 0060 16 Kivn110 K01 τήν ἡγεσία του, καθώς K01 νά ἐπιτείνεται
ἀπό τήν εἰκόνα μέ τήν ὁποία ἐμφανίζεται σήμερα μπροστά τους τό
ἐλληνικό κομμουνιοτικό κίνημα. Εἱκόνο πού συνθέταυν δύο στοιχεια;
,
0) T6 6116i δυνάμεις πού 6v511060v τήν ὑπόθεση 11160 606160 Kai
6116011560110 ἀνανέωσής του, μέ κομματικό φορέα τό ΚΚΕέσ., παρά
τήν 606611110 τῶν γενικῶν ἀντιλήψεων K01 διακηρύξεών τους, δέν
μπόρεσαν ἀκόμα νά πραωθήσουν ἀπαφασιστικά αὐτό τό ἐ’ργο, νά
πείσουν στήν ἀπαιτούμενη ἐκτοση, γιά τόν ἀληθινά μορξιστικό,

τοῦ κομμουνιοτικοῦ κινήματος. Στοιχειώδης ὅμως, ιστορική μνήμη

500v001011K6 K01 ἀπατελεσματικό χαραχτήρο τῶν ἰδεῶν τῆς 6V0νέωσης, Γιά ἀντικειμενικοὺς λόγους, ἀλλά, K01 διότι δέν στάθηκαν
ίκανές, λόγω σοθορῶν καθυστερήσεων K01 λαθῶν, νά συνδέσουν

δημιουργικά τό συνολικό έργο τους, πρῶτα-πρῶτα μέ 16 έργατικό
K01 νεολαιῑστικό κίνημα, νά δείξουν τήν ῖστορική ἀναγκαιότητο K01
δυνατότητα αὐτῆς τῆς σύνδεσης, καθώς K01 τῆς ὑπαρξης στή
χώρα μσς 1610115006, ἀνανεωτικαῦ, ΚΚ-

.

6) T6 61116 «KKE», 000500 K01 συνεχιστής στίς σημερινές συνθῆκες τοῦ δογματισμαῦ, τῆς ἐξάρτησης K01 τῶν ἀντιδημσκρατικῶν
γροφειακροτικῶν παρομορφώσεων τοῦ κομμουνιοτικοῦ κινήματος

- ἀξιοπαιώντας Βραχυπρόθεσμο K01 110 καθυστερήσεις 106 KKE
50. — κατάφερε νά συσπειρώσει σημαντικό, σχετικά, τμῆμα κομμουνιοτικῶν καί ἀριστερῶν δυνάμεων, v6 ἐμφανίζεται σάν 6 K60100 K01 «0685v11K60» 5K00001110 106 K0111106v1011K06 κινήματος

οτή χώρα μσς καί νά σφραγίζει τή συνολική φυσιογνωμία του μέ
ἐντονα ἀπωθητικά, ἀποσυσπειρωτικά στοιχεῖα γιά μεγάλο μέρος
κομμουνιοτογενών K01 «ἐομογενῶν» ἀριστερῶν δυνάμεων.
ἡ ἈΙ i.

‘H πραΘολή ἀπό τήν πλευρά 106 «KKE» σήμερα, ῶς «κλειομένου» τοῦ θέμοτος τῆς ὑπορξης δύο ΚΚ K01 ώς άμεσης τῆς δυνατότητσς νά προχωρήσει ὴ συσπείρωση στό χῶρο τῶν λεγομένων ἐαμαγενῶν δυνάμεων, καθώς καί oi 0610116150 006 καλλιεργεῖ παραγνωρίζοντας τίς πραγματικότητες πού έχουν διαμαρφωθεῖ 0'

0616 16 χῶρο καί τούς παράγοντες 006 01111500 6006v ἀποσυσπειρωτικά - ὅτι ἡ «παλινόστηση» αὐτῶν τῶν δυνάμεων εἶναι ώριμη,
ἀποτελοῦν ἐκτιμῆσεις καί κατευθύνσεις ὅχι μόνο ἐξωπραγματικές
ἀλλά ἀντιενωτικές.

Τό «ΚΚΕ» ἐπικαλεῖται σήμερα τό «συσχετισμό τῶν δυνάμεων»
γιά νά στηρίξει τόν ἰσχυρισμό του ὅτι ἐληξε οὐσιαστικά ή ὑπόθεση
τῆς διάσπασης τοῦ ἐλληνικοῡ κομμουνιοτικοῦ κινήματος. K01
ἀπαιτεῖ, 016 πλαίσια αὐτά, τή μονοπώληση τοῦ κομμουνιοτικοῦ
τίτλου στή χώρα μσς, ἀρνούμενο τήν ἱστορικά διαμαρφωμένη

πραγματικότητα τῶν δύο ΚΚ, μέ 66011 651151110K50 61000050 016
πλαίσια τοῦ κομμουνιοτικοῦ κινήματος, ἐσωτερικσῦ καί διεθνοῦς.
Ταυτόχρονα, ἐπιχειρεῖ νά 600006051 «606 16 κάτω» τέτοιες δυνάμεις μέ ἐγκλωθισμό τους σέ δορυφόρο του σχῆμα, παρακάμπτοντας ἐκτός ἀπό τό ΚΚΕ ἐσ. καί 16 ἀλλα κόμματα καί κινήσεις στό
χῶρο τῆς «ἐαμογενοῦς» 601015060. "E101 νομίζει ὅτι μπορεῑ νά
50166111151 K01 τή,συνεργασία μέ τό ΠΑΣΟΚ. περιορίζοντος 16 06v-

6510 0x511K6 0006111111010 006 ἐμποδίζουν αὐτή τή συνεργασία, σέ
ἐνα πρόθλημα;,Στήν ποσοτική συσπείρωση καί ίσχυροποίηση τῆς
κομμουνιοτογενοῦς καί «ἐομογενοῦς» 601015060, καί στήν

ἀσκηση πίεσης στήν ἡγεσία του.
Αὐτή καί μόνη 11 ήγεμονιστική 1110 νοοτροπία - πού προωθεῖ ὅχι

τίς ένωτικές διαδικασίες, ἀλλά τήν ὅξυνση τῶν ἀντιθέσεων ἀνάμεσο στίς δυνάμεις τῆς 601015060 — ἀρκεῖ γιά νά δείξει πῶς 1‘1 ήγεσία τοῦ «ΚΚΕ» ἀντιλσμ6ἀνετοι, «ἐν ἐτει 1976», τήν ἐνότητα τῶν
Ἐλλήνων κομμουνιστῶν, πῶς ἀντιλαμθάνεται τήν πολιτική τῶν
συνεργοσιῶν καί συμμαχιῶν ἐνός ΚΚ μέ ἀλλες ἀριστερές δυνάμεις.
Ἠ ήγεσίο 106 «KKE» 000060K6 νά συγκαλὺψει τίς ἀληθινές
προθέσεις της, πλοσάροντος τήν ἰδέα τῆς ἐνότητος 06v 00V6K510

EHANOPOQZH:
Στό 60600 106 A. Μπριλλάκη στό 114 τεῦχος, ἐγιναν μερικά 160ov0001K6 116611. Διαρθώναυμε τά πιό 006006 ἀπ’ αὑτά;

1) Στήν πρώτη στήλη τῆς σελ. 21 K01 στή δεύτερη 05106 τῆς
πρωτης παραγράφου, ή φράση «... δέν εἶναι τό μονοδικό χρέος v6
600K0065101...», νά διοθαστεῖ, «... δέν εἶναι τό μοναδικό. Καί, τό
χρέος νά ἀποκρούεται...»
2) -Στήν ’ίδιο στήλη καί στῆν ὅγδοη σειρά τῆς ἐκτης παραγράφου, 11 φράση «... 006K51101 v16 κείμενα πού θεωροῦν δεδομένα
ὅτι εἶναι ἀδυσώπητοι oi 6v11001101 1060 Kai 611 600001111111 0006‘
0665011... ἀντιπάλων ταυ...», νά διοθαστεῖ «πρόκειται γιά κείμενα
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καί ἐπίγνωση τῶν πιό ἀπλῶν κανόνων πολιτικῆς πραχτικῆς, ὑπενθυμίζαυνς
0) ’Ότι 16 60061500 116611 106 5v10iou KKE διαπράχθηκαν 610V 01
66v611510 106 K0111106v1011K06 ή K01 106 ἐαμικοῦ κινήματος ἦτον
πονενωμένες. ”Επομένως 1'1 5v611110, καθουτή, δέν eiv0116 κύρια,
πάντα, στίς ἐπιτυχίες ἐνός κινήματος καί
6) "O11 ὴ ἐνότητα 016v K0111106v1011K6 Kai 60101506 χῶρο εἶναι
ἀδιανόητη 610v διαιωνίζονται 16 0006111111010 006 000K611500v
διασπάσεις, ἡ δυσκολεὺουν τίς συσπειρώσεις καί τίς συνεργασίες
τῶν δυνάμεων 0' 0616 16 χῶρο.

fit

Περισσότερα, ἴσως, 606 K665 6111111 0006 σήμερα, μπσρεῖ νά γίνει
κατανοητό 611 γιά τήν ἑνότητα, κατΙ ἀρχήν, τῶν κομμουνιστῶν 0111
χώρα μσς ὴ 116v11 ὀρθή γενική κατεύθυνση είναι ή κατεύθυνση τῆς
ἀνανέωσης ταῦ κομμουνιοτικοῦ κινήματος, ριζικά ἀντίθετη πρός
K665 16011 600K115101106 K01 μονοπώλησης τῆς ἀλήθειος. Δίχως 111
60616. τήν ἀληθινά ἐπανοστατική ἀνανέωση, δίχως 111 6101160φωση, σέ 1116 πορεία, τῶν προϋποθέσεων συγκρότησης ένιαίου,
αὑτόνομου Kai οὐσιαστικά διεθνιστικοῦ ΚΚ, μέ δημοκρατική ἐσωτερική λειτουργία καί δημοκρατικές σχέσεις μέ τίς ἐργαζόμενες
λαῖκές μάζες, εἶναι ἀνέφικτη ή ἐνότητα τοῦ ἐλληνικοῡ κομμουνι011K06 κινήματος. Ἐξ 6111106 μόνο 11160 τέτοιας ποιότητος κόμμα
ἀποτελεῖ Kai τήν πιό στέρεη 66011 1600 0060 τήν κατεύθυνση τῆς

ἐπανοσυσπείρωσης - στό θαθμό πού εἶναι ἀντικειμενικά δυνατή δυνάμεων τῆς λεγόμενης ἐομογενοῦς ἀριστερᾶς, ὅσα καί πρός
τήν κατεύθυνση τῆς προώθησης μιᾶς 1061111110 06v50y00100 ὅλων
τῶν δυνάμεων τῆς 601015060. όλων τῶν ἀντιμονσπωλιακῶν καί
ἀντιϊμπεριαλιστικῶν πολιτικῶν δυνάμεων. "Evav τέτοια ρόλο, στήν
πορεία γιά 1116 γενική ἐνότητα, μπαροὺν νά ἀσκήσουν 606 16 006γματα - καί παρά τήν καθυστέρηση τῆς ἀνάπτυξής τους - κυρίως
oi ἀνανεωτικές καμμουνιστικές δυνάμεις μέ κομματικό φορέα 16
KKE 50. «
Στή σημερινή φάση, ὴ ἀνογνώριση τῶν θεμελιακῶν διαφορῶν καί
τῆς πραγματικότητας τῶν δύο ΚΚ στό κομμουνιοτικό κίνημα τῆς
χώρας, ή διαδικασία τῆς ἀντιπαράθεσης τῶν ἀπόψεών τους, μέ
ἀνοιχτό καί ἰσότιμα διάλογο γιά νά κρίνουν oi Ἕλληνες κομμουνιστές τήν 606611116 1060 Kai, 016 πλαίσια 0616, ἡ ένότητο στή
δράση, σέ συγκεκριμένα θέματα στά όποῖα ὑπάρχει σύμπτωση,
ἀνεξάρτητα 606 110 γενικές διαφορές, εἶναι ὸ μόνος ὑπαρκτός
δρόμος πού ἀνοίγει προοπτική ὑπερνίκησης τῆς κρίσιμης καμπῆς

πού περνά τό κίνημα, πρός θετική, ένωτική διέξοδο.
Στό μεταξύ Kai παράλληλα, ή πάλη γενικά γιά τήν ἀνανέωση τοῦ
ἐλληνικοῡ κομμουνιοτικοῦ κινήματος, γιά τόν περιορισμό τῶν ἀρνητικών ἐπιπτώσεων 606 110 ἀντιλήψεις καί τίς δραστηριότητες
τῶν δογματικῶν του δυνάμεων - μέ τήν α’ίσθηση 611 06111 1’1 πάλη
δέν προχώρησε ἀπαφασιστικά, 611 0110 γραμμές τοῦ ΚΚΕ έσωτ.
δέν ἐχαυν συσπειρωθεῖ, γιά ἀντικειμενικούς καί ὑποκειμενικούς
λόγους, πού μπορσῡν v6 ἀρθοῦν, όλες oi ἀνανεωτικές κομμουνι’στικές δυνάμεις, - πρέπει νά γίνει κατανοητό, ὅτι δέν εἶναι θέμα
μόνο τοῦ ΚΚΕ ἐσ. στῆν 6v11000665011 106 0060 16 «KKE». Ἀλλά,
611, 60006 ὅλους τούς καμμαυνιστές, πού ἐνδιαφέρονται γιά τήν
ἀνανέωση καί τήν ἐνότητα τοῦ κινήματος, ἀφορά 61150 110 δυνό11510 106 χώρου τῆς 601015060. Γιατί ἀπό τήν ἐκθαση αὐτῆς τῆς
πάλης - πού 66 συνεχιστεῖ ἀποφασιστικά παρά τίς όποιεσδήποτε
σημερινές δυακαλίες καί ἀπογοητεύσεις - ἐξαρτάται. σέ σημαντικό 6οθμό, ποιές γενικώτερες συνθῆκες 66 -δισμορφωθοῦν σέ
αὑτό τό χῶρο γιά τήν συσπείρωση καί ἰσχυραπαίησή του, γιά τήν
συγκρότηση τοῦ ἀναγκαίου συμμαχικοῦ πολιτικοῦ συνασπισμοῦ
δυνάμεων, ἱκανοῦ νά προωθήσει μιά ἐλπιδοφόρα προοπτική πρός
111 δημοκρατία καί, παραπέρα, πρός τό σοσιαλισμόΙ στῆ χώρα μσς.
I

006 ἀγνοοῦν 61116 έπανσστοτικά κόμματα πρέπει νά θεωροῦν δεδομένα 611 είναιάδυσώπητοιοίἀντίπαλοί 1060. Kai 611 600001111111
00060665011... ἀντιπάλων τους...»
3) Στή δεύτερη στήλη τῆς σελ. 21 K01 στῆν 24η 05106, 11 006011

i01001K6 116611 K01 006 1615 ἠταν πολύ 016 μοζικό K01 011016...»,
v6 610600151 «... 101001K6 116611, πολύ πιό μαζικό καί πλατύ...»
4) Στή δεύτερη στήλη τῆς σελ. 22 K01 0110 11-12 051050 τῆς δεύτερης παραγράφου, 11 006011 «... γιά ἐνο μονόπλευρα οίκονομισμό.
χωρίς στοιχεῖα εὑρὺτερης πολιτικῆς θεώρησης, χωρίς τρόπο ἀνάλυσης...», νά διαθαστεῖ «... γιά ένα μονόπλευρα οῖκανομιστικό, χωρις στοιχεῖα εὑρὺτερης πολιτικῆς θεώρησης, τρόπο ἀνάλυσης...».

“Ο Καπιταλισμός
καί ἡ οἰκογενειακὴ γεωργία
τοῦ Κώστα Βεργόπουλου

Μετά τή δημοσίευση τῶν δυό μου ὅίὄλίων1 μού
ἔχουν γίνει όρισμένες παρατηρήσεις. Ἡ ἀνάλυση
τοῦ Νίκου Μουζέλη2 ἀνάμεσα στά ἄλλα, θέτει

καί τά περισσότερα προὸλήματα. Στό κείμενο
πού ἀκολουθεῖ, παίρνοντας ἀφορμή ἀπ’ τίς
παρατηρήσεις τοῦ Ν.Μ., θά προσπαθήσω νά φωτίσω μερικά σημεῖα πού θεωρῶ σημαντικά καί
πούάπορρέουν ἀπό τίς προηγούμενες ἀναλύσεις
μου.
Ἡ μέθοδος
Μέ ἐκπλήσσει τό γεγονός ὅτι μερικοί μέ κατατάσσουν στὴ
σχολή «τοῦ στρουκτουραλο - ἀλτουσεριανισμοῦ». (B56010,
ὑποθέτω πάντα ὅτι ἡ πρασέγγιση α’ ἐνα θέμα μέ κάποια θεωρητικὴ κι’ ἀναλυτική αὐστηρότητα, δέν μπσρεῖ νά εἰναι ἰδιοκτησία μιάς ἰδιαίτερης σχολῆς, ἐστω κι’ αὐτῆς τοῦ Ἀλτουσέρ,
ἀλλά εἶναι μιά προῦπόθεση πού ἀπαιτεῖται ἀπ’ τήν ἀναλυτική
ἐργασία γενικά). Πρέπει ὅμως ν’ ἀναγνωρίσουμε στή σχολὴ τοῦ
Λουῑ Ἀλτουσέρ πώς πρώτη ἐπεξεργάστηκε τούς ὅρους τοῦ
προὸλὴματος τῆς «συν-ὐπαρξης» πολλῶν τρόπων παραγωγῆς.
Ἀπ’ τήν ἀνακάλυψη αὐτὴ, ὁ Ρ.ΡΗ. REY ἀντλησε τά πιό χαρακτηριστικά συμπεράσματα; θέτει τό ζήτημα τῆς «συν-ὕπαρξης»
μιλώντας γιά «διάρθρωση» ἀνάμεσα σέ διαφορετικούς τρόπους παραγωγῆς. Ἀλλά αὐτή ἡ ὀπτικὴ - πού θεωρῶ «σχολαστική» μέ τήν ἐννοια πού αὐτός ὁ ὅρος ἀπευθύνονταν ἀλλοτε
στήν ἐπιστημονικὴ θωμιστικὴ θεολογία - δέν εἰναι καί δική
μου. Γιά τούς στρουκτουραλιστές μαρξιστές, ἡ έννοια τοῦ
«τρόπου παραγωγῆς» παρουσιάζεται σά μιά «κατ’ ἐξοχὴν 6oμὴ», κάπως σάν τὴ «δασιλική δομή». Μέσα στήν ὀπτικὴ αὐτή,
τό ἀνακάτεμα δομῶν διαφορετικῶν τάξεων μπαίνει, ὅχι σάν ένα
ζήτημα «φυσιολογικῆς» ἀναπαραγωγῆς, ἀλλά σάν ένα πρό6λημα 11516600110. Οἱ διαφορετικές κοινωνικές μορφές, κατά
τόν P.PH.REY. δέν ἐπισωρεύονται παρά ἱστορικά, συγκεκριμένα, πρακτικά, ὅχι θεωρητικά; μερικές μορφές ἀποτελοῦν γιά
ἱστορικούς λόγους, «ἐπιδιώσεις» τοῦ παρελθόντος, ἀλλες προηγοῦνται τοῦ μέλλοντος καί τέλος ἀλλες ἀντιστοιχοῦν ἀκριὸῶς
στίς συνθῆκες τοῦ τρόπου παραγωγῆς τῆς παρούσας στιγμῆς.
'H ἀνάλυσή μου στηρίχτηκε πάντα στὴν κριτική καί στό ξεπέρασμα αὐτῆς τῆς στρουκτουραλιστικῆς φανταιζίστικης σύλληψης. Πρῶτά-πρῶτα, ἀρνὴθηκα νά προσχωρὴσω α’ αὐτὴ τὴ
«φετιχοποίηση» τῆς έννοιας τοῦ τρόπου παραγωγῆς καί κατά
συνέπεια, νά τόν ἀντιμετωπίσω σάν τό ὀημεῖο ἀφετηρίας γιά
τὴν ἀνάλυση τῶν κοινωνικῶν διαδικασιῶν. Κατά τή γνώμη
μου, ὁ τρόπος παραγωγῆς δέν μπσρεῖ νά ὁρισθεῖ σάν ἕνα ἐπίπεδα ξεχωριστό ἀπό τ’ ἀλλα πού τά καθαρίζει, ἀλλ’ ἀποτελεῖ
μᾶλλον μιά ἁπλή διάσταση τοῦ συνόλου τῶν κοινωνικῶν σχέσεων. Στή συνέχεια, προσπάθησα πάντα νά ἐξηγήσω τήν «κοινωνική πολυμορφία». ὅχι μέσα στίς πρακτικές συνθῆκες τῆς
μετάὸασης ή τῆς ὃιάρθρωσης, ἀλλά μέσα στίς συνθῆκες μιᾶς
κανονιστικῆς θεωρητικῆς ἀναγκαιότητας, μέσα στὴ συγχρονικότητα. Τό νά 6611151 κανείς τό ζήτημα αὐτό μιλώντας γιά διάρθρωση, ὅπως κάνει ὁ στρουκτουραλο-ἀλτουσεριανισμός, ὁδηγεῖ
ἀναγκαστικά στό ἀκόλουθα διαζευκτικό δίλημμα; ἤ πρέπει νά
θεμελιώσουμε αὐτὴ τήν προόληματική πάνω σέ μιόι δυαδική

ἀντίληψη τοῦ γίγνεσθαι, ἤ πρέπει ἀναπόφευχτα νά παραδεχτοῦμε ὅτι τό ἴδια τό πρόδλημα τῆς διάρθρωσης εἶναι μόνο
μεταδατικό. Ἡ πρώτη λύση εἰναι αὐτὴ πού ἀκολουθοῦν οἰ

«ἀνάπτυξιολόγοι» οἰκονομολόγοι τῆς Λατινικῆς Ἀμερικής,
πού εἰναι ἀπαισιόδοξοι σ’ ὅτι ἀφορᾶ τίς δυνατότητές ἐπέκτασης τοῦ σύγχρονου τομέα τῆς οἰκονομίας σέ δάρος τοῦ «ἀρχαϊκοῦ» τομέα. Η δεύτερη λύση εἰναι αὐτῶν πού στήν πολιτικὴ
οἰκονομία εἶναι ἀλτουσεριανοί, οἱ ὁποῖοι εἰναι αἰσιόδοξοι σ’
ὅτι ἀφορά τίς δυνατότητές κάθαρσης τοῦ σύγχρονου καπιταλιστικοῦ συστήματος ἀπό κάθε ἐτεραγενές στοιχεῖο, ἀπό κάθε
«ἐπιδίωση» ἤ «κατάλοιπο» προ-καπιταλιστικό. Σ’ ὅλες αύτές
τίς περιπτώσεις. ὁ κοινός παρονομαστὴς τῶν ἰδεῶν αὐτῶν
παραλείπει νά λάθει ὑπόψη θεωρητικά τὴν ἑνιοποιητική καί
ταυτόχρονα διαφοροποιητική ἀρχὴ τοῦ κεφαλαίου. ”Ὀσον
ἀφορά ἐμένα, αὐτό ἀκριδῶς τό τελευταῖο σημεῖα εἶναι ἐκεῖνο
πού προσπαθῶ πάντα νά ἀναδεικνύω.

Ἡ παραγωγικότητα
Μιά σειρά ἀπό ἀλλες ἐρωτήσεις πού μοῦ ἀπηύθυναν στρέφονται γύρω ἀπ’ τό ἀναπόφευκτο πρόόλημα τῆς παραγωγικότητας. vAv καί οἱ ἐρωτήσεις αὐτές εἰναι πολλές καί ποικίλες,
θεωρῶ ὅτι εἶναι ἀπαραίτητα νά προσπαθήσουμε νά συλλά6ουμε τὴν οὐσία τους. Οἱ παρατηρήσεις πού σχετίζονται μέ τό
πρόδλημα τῆς παραγωγικότητας δέ μποροῦν νά ἀποφύγουν τίς
ἐπόμενες τρεῖς διαδεδαιώσεις;
(α) οἱ οἰκογενειακοί ἀγρότες εἰναι φτωχοί, ὅχι γιατί εἰναι
ὑποχρεωμένοι ν’ ἀσκοῦν τήν παραγωγική τους προσπάθεια
πάνω οτή 66011 αὐτοῦ πού ἀντιστοιχεῖ 0’ ένα ἡμερομίσθιο ἐπι6ίωσης, οὔτε ἐπειδὴ οἱ ἀγροτικές τιμές ὑποχωροῦν σέ σχέση μέ
τίς διαμηχανικές, ἀλλά μᾶλλον ἐπειδὴ ἡ παραγωγικότητα τῆς
ἀγρατικῆς ἐργασίας εἰναι πολύ χαμηλή σέ σχέση μέ τόν κοινωνικό μέσο ὅρο.
(6) ἡ χαμηλή παραγωγικότητα τῆς ἀγρατικῆς ἐργασίας ὑποτίθεταιότι εἰναι ἀποτέλεσμα τοῦ εἰδικοῦ χαρακτῆρα τῆς γεωργίας καί τοῦ δυαδικοῦ ἤ ἐξαρθρωμένου χαρακτῆρα τῆς κοινωνικῆς οἰκονομίας (τό τελευταῖο αὐτό σημεῖα παρουσιάζεται
σάν πιό ἀληθοφανές στίς περιπτώσεις τῶν ἐξαρτημένων ἤ
ὑπο-ἀνάπτυκτων χωρῶν, ὅπως ἡ Ἑλλάδα). M’ ἄλλα λόγια ἡ
παραγωγική ἀδυναμία τῆς γεωργίας εἰναι ἀποτέλεσμα τοῦ μή
ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν παραγωγικῶν δομῶν καί τῆς ἐμμανής τῶν
ἀρχαϊκῶν σχέσεων. Ὁ N. Μουζέλης σημειώνει μάλιστα ὅτι
κάθε διαμηχανική πρόοδος στήν Ἑλλάδα δέν κάνει ἀλλο παρά
νά μεγαλώνει τήν ἀπόσταση ἀνάμεσα στὴν ἀστική καί τήν
ἀγροτική παραγωγικότητα, λόγω τοῦ ὅτι ἡ τελευταία, πρακτικά, μένει στάσιμη.
(γ) ἡ οἰκογενειακὴ γεωργία, πού μόλις μπσρεῖ νά λειτουργήσει στὴ 661011 τῶν ἐξόδων ἐπιὸίωσής της, δέν εὐνοεῖ τὴ συσσώρευση τοῦ ἀστικοῦ κεφάλαιου· ἀντίθετα, ἐξ αἰτίας τῆς χαμηλῆς
της παραγωγικότητας, εἰναι φραγμός πού περιορίζει τήν ἀνάπτυξη τῆς ἀστικῆς καί τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας.
Πρέπει νά διευκρινίσω ὅτι ἡ ἐξήγηση τῆς φτώχειας ἤ τῆς οἰκονομικῆς καθυστέρησης μέσω τῶν ἀδυναμιῶν στὴν παραγωγικότητα δέν ἀποτελεῖ ἐξήγηση; συχνά δέν εἶναι παρά μιά ἁπλὴ
ταυτολογία, πού τελειοποιήθηκε, εἰναι ἀλήθεια, ἐδῶ καί πολι

λές δεκαετίες ἀπ’ τούς ἱδρυτές τῆς ὁριακῆς σχολῆς. Αὐτὴ ἡ
«ἐξήγηση» εἰναι σά νά ἰσχυρίζεται ὅτι ἀν ὁ ἀγρότης ἀμοίὸεται

Τό κείμενο αὐτό δημοσιεύτηκε στό περιοδικό Journal of Payxun Studies στό τεῦχος Ἰουλίου-Αὐγούστου.
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λίγο γιὰ τὴ δουλιά του, αὐτό γίνεται γιατί δέν παράγει καθόλου πλοῦτο. Ἀλλά, τό ζήτημα εἶναι ἀκριδῶς νά μάθουμε μέσ’
ἀπό ποιόν κοινωνικό μηχανισμό, ἐμποδίζεται ἡ ἀγροτικὴ
παραγωγή νά συμμετάσχει στόν πλοῦτο, δηλαδὴ στό κοινωνικό
ὑπερπροϊόν, Μ’ ἀλλα λόγια, τό ζήτημα δέν εἰναι νά ἐξηγήσουμε
τό χαμηλό εἰσόδημα τοῦ ἀγρότη μέ τὴ χαμηλή παραγωγικότη-

τα, ἀλλά νά ἐξηγήσουμε τόσο τό Eva, 600 καί τό ἄλλα, κάναντας ἀναφορά σέ κάτι ἐξωτερικό πρός τό σύστημα τῶντιμῶν.
Ἐξ ἀλλου, τό νά μετρήσει κανείς τό προϊόν μέ 6άση τὴν πασότητα τῆς ἐργασίας πού ξοδεύτηκε, προϋποθέτει ἤδη ὅτι ἡ ἐργασία θά μποροῦσε νά λειτουργῆσει σά μέτρα ἀπέναντι στό
πραϊόν. Ἀλλά ἀκριὸῶς, στῆ γεωργία,. οἱ διακυμάνσεις τῶν
ἀγροτικῶν τιμῶν, οἱ ἄγνωστοι ἤ αἱ τυχαῖαι παράγοντες τῆς

ἀγρατικῆς ἐργασίας εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα ἡ ἀγροτικὴ ἐργασία
νά παραμένει Eva θεωρητικά ἰδιόρρυθμο μέγεθος καί δύσκολα
νά μετρηθεῐ πρακτικά. "E101, 16 κοινωνικό κόστος τῆς ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἐργαζόμενου εἶναι πολύ διαφορετικό ἀνάμεσα
στῆ γεωργία καί σταύς ἀλλους τομεῖς; αὐτό τό κόστος εἰναι
ἐπίσης θεμελιακά ἀσύμμετρα ἀνάμεσα σέ τομεῖς καί κοινωνίες
μέ ἀνισα ἐπίπεδα ἀνάπτυξης.
Δέ μποροῦμε νά συγκρίναυμε τ’ ἀποτελέσματα τῆς ἀνθρώπινης ἐργασίας, ἀν ὁ ἐργάτης δέν ἀναπαράγεται μέσα σέ συγκρίσιμες κοινωνικές συνθῆκες. Ὁ Paul Samuelson ἀναφωνοῦσε;
i «λέμε πώς ἕνας ἄνθρωπος ἀξίζει δσα ένας ἀλλος... ένας καθυγ στερημένος ἀγρότης ὅμως, εἰναι ἴσος με’ τόν ἐξάδελφό του πού
1 δουλεύει στά ἐργαστάσια τοῦ Ντητρόιτρ)3 ”Av 6 ἐργάτης «ἀξίί ζει» γιά τῆν κοινωνία αὐτό πού δημιουργεῖ μέ τὴ δαυλιά του,
Ι «τῆς κοστίζει» ἀπ’ τήν ἀλλη, αὐτό πού οἱ ἀναγνωρισμένοι κοι! νωνικαί κανόνες τοῦ ἐπιτρέπουν νά καταναλώνει. ‘H σύγκριση
ξτῶν κατά κεφαλή προϊόντων τῶν ἐργατῶν, ὅταν αὐτοί ζοῦνε
ξμέσα σέ διαφορετικές κοινωνικές καί· οἰκονομικές συνθῆκες,
ζ ἔχει πολύ λίγη σημασία, ὅταν δέν ἀυνυπολογίσουμε καί τό καινωνικό κόστος τῆς ἀναπαραγωγῆς τῶν ἐργατῶν ἀντίστοιχα.
Σήμερα οἱ οἰκονομίες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης, ἄν καί έχουν
διωτικό ἐπίπεδα πολύ ἀνώτερα σέ σχέση μέ αὐτό τῆς Ἰαπωνίας, δρίσκανται παρ’ ὅλ’ αὐτά σέ μειονεκτική θέση μέσα στό διεθνὴ ,ἀνταγωνισμό; τό κοινωνικό κόστος τῆς ἀναπαραγωγῆς
τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ στῆν Ἰαπωνία δρίσκεται σέ «ἀφύσικα χαμηλά» ἐπίπεδα σέ σχέση μέ τούς δεῖκτες τῶν δυτικῶν
οἰκονομιῶν. Αὐτό παρουσιάζεται στή ”διεθνή· ἀγορά σά μιά
ὑψηλότερη παραγωγικότητα ,τῆς ἐργασίαςε σέ κάθε μονάδα μισθολογικῆς δαπάνης ἀντιστοιχεῖ ένας ὄγκος προϊόντος ”ἀσύγκριτα πιό ὑψηλός στῆν Ἰαπωνία, ἀπ’ ὅτι στίς συνθῆκες παραγωγῆς τῆς δυτικῆς Εὐρώπης, Αὐτὴ ἡ ἀνώτερη ἰαπωνική
«παραγωγικότητα» συχνά φτάνει τό διπλάσια σέ σχέση μέ τά
γαλλικά ποσοστά. Ἀπλά, οἱ χαμηλές τιμές τῶν ἰαπωνικῶν ἐξαγωγῶν δέν ἐχουν άλλη ἐρμηνευτική πραγματικότητα ἀπό τῆ
χαμηλή ἀμοιδῆ τῆς ἐργασίας. Αὐτὴ καθαρίζει καί τὴ χαμηλή
τιμὴ τοῦ προϊόντος καί τὴν δῆθεν πιό ἀνεπτυγμένη «παραγω-

γικότητα», όχι τό ἀντίστροφο4.
‘O N. Μουζέλης θέλει νά ἐφαρμόσει καί στήν περίπτωση τῆς
Ἑλλάδος τήν προσέγγιση πού ἐμπνέεται ἀπό τῆ θεωρία τοῦ
δυϊσμαῦ. Σύμφωνα μ’ αὐτὴν ὁ καπιταλισμός στῆν Ἑλλάδα,
ὅπως καί στίς ἀλλες χῶρες τοῦ «τρίτου κόσμου»,ἀναπτύσσεται
σέ θύλακες, χωρίς νά μπσρεῖ νά ὁδηγήσει 0’ ένα ἀληθινό σύστημα ἐθνικῆς οἰκονομίας. Ἐπειδὴ ἡ οἰκονομία εἶναι 01106109θρωμένη, οἱ διάφοροι τομεῖς λειτουργοῦν χωρίς ὀργανικές
ἀμοιδαῖες σχέσεις, πράγμα πού θά μποροῦσε νά ἐξηγῆσει,σύμφωνα μέ τόνΝ.Μ.,τήν ἐμμανῆ τῶν φραγμῶν καί τῶν ἀρχαϊσμῶν,
ἰδιαίτερα στή γεωργία. "01’ αὐτά εἰναι πάρα πολύ συζητήσιμα.
Ἀλλά, δέ ea ἤθελα νά εἰσέλθω σέ μιά συζήτηση γύρω ἀπό τὴν
ἐνναια τῆς «ὑπο-ἀνάπτυξης» πού χρησιμοποιοῦν αὐτοί πού μέ
ἀντικρούουν.”ομως, πρέπει νά σημειώσω, σά μιά θέση ἀρχῆς,
ὅτι ἡ «ὑπο-ἀνάπτυξη» δέν μπσρεῖ νά εἰναι συνώνυμα τῆς οἰκονομικῆς στασιμότητας, τοῦ μπλοκαρίσματος, τῶν ἀρχαϊσμῶν,
τῆς ἀποδιάρθρωσης, παρά σέ ὁριακές περιπτώσεις. 'H «ὑποἀνόπτυκτη»“ οἰκονομία δέν εἶναι ἀπαραίτητα λιγότερο δυναμικῆ ἤ λιγότερα ὁλοκληρωμένη ἀπ’ τήν κυρίαρχη οἰκονομία. 'H
«ὑπο-ἀνάπτυξη» δέν ἐκφράζει μιά κατάσταση μπλοκαρίσματος
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ῆ στασιμότητας, ἀλλά μᾶλλον έναν μετεστραμμένα δυναμισμό.
·1(ι’ ἀν ἀκόμη χρησιμοποιήσουμε τόν ὅρα «μπλοκαρισμένη οἰκονομία» γιά τίς ἐξαρτημένες χῶρες, αὐτό δέν γίνεται μέ τὴν
ἐννοια τῆς ἀπόρριψής τους σέ μιά κατάσταση ἀκινησίας, ἀλλά
μέ τήν ἔννοια μιᾶς δυναμικῆς παραμόρφωσης πού ἐκτρέπει τό
παραγωγικό δυναμικό τῆς χώρας πρόςστόχαυς ἐπιδαλλόμενους
ἀπό τῆ λογική τῆς παγκόσμιας ἀγορᾶς.
‘H Ἑλλάδα ἀπεικονίζει μέ παραδειγματικό τρόπο τόν τύπο
τῆς κοινωνικής ἐνσωμάτωσης τῆς αἰκογενειακῆς γεωργίας μέσα
στό καπιταλιστικό αἰκονομικό σύστημα. “Ο Ἕλληνας ἀγρότης
έχει λίγα ἐσαδα, δχι ἐξ αἰτίας τοῦ δῆθεν ἀρχαϊκοῦ ἤ στάσιμαυ
χαρακτῆρα τῆς αἰκογενειακῆς του οἰκονομίας, ἀλλά μᾶλλον ἐξ
αἰτίας τῆς ὁλοκληρωμένης ἐνσωμάτωσής του μέσα στό σύστημα
τοῦ ἀστικοῦ καπιταλισμοῦ. Παρά τά φαινόμενα τῶν παραδασιακῶν κοινωνικῶν σχέσεων, ἡ ἐλληνική ἀγροτικὴ οἰκονομία
πολύ ἀπέχει ἀπ’ τό νά εἰναι μπλοκαρισμένηῖ ἀναπτύσσεται με
ἐντυπωσιακό ρυθμό. Ἀπ’ τό 1952 ὡς τό 1973, ὁ γενικός δείκτης τῆς ἐλληνικῆς ἀγρατικῆς παραγωγῆς ἀναπτύχθηκε κατά
120% (σέ σταθερές τιμές). Αὐτό τό ποσοστό ἀνάπτυξης εἰναι
ἤδη τό πιό ὑψηλό, σέ σχέση μέ τούς ἀντίστοιχους δεῖκτες 22
Εὐρωπαῖκῶν χωρῶν καί τῆς Ἰαπωνίας5. Μέ τόν ἴδια τρόπο,
στῆν περίαδα 1952-1968, ἡ Ἑλλάδα εἶχε τήν πρώτη θέση, ἀνάμεσα στίς 22 χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ, 0’ ὅτι ἀφορᾶ τό ποσοστό αὐξησης τοῦ ἀκαθάριστου ἐτῆσιου σχηματισμοῦ σταθεροῦ κεφα-

λαίου στῆ γεωργίαε. Καί μόνο οἱ δύο αὐτοί δεῖκτες ἐπιτρέπουν
νά τεθεῖ ένα τέλος στήν ὑπόθεση τοῦ μπλοκαρίσματος ταῦ
ἀγρατικαῦ τομέα καί ταυτόχρονα νά συλλάὸαυμε τό πλάτος τῆς
οἰκονομικῆς κίνησης στῆν Ἑλλάδα, παρά τήν φαινόμενικὴ ἐμμανῆ τῶν ἀρχαϊκῶν «κοινωνικῶν σχέχεων», κατά συνέπεια τό
ἐπενδυμένο κεφάλαια καί τό ἀγροτικό πραϊόν αὐξάνονται στῆν
Ἑλλάδα πιό γρήγαρα ἀπ’ ὅτι στίς ἀλλες χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ. Τό
ἴδια ἰσχύει γιά τά λιπάσματα; ἀπ’ τό 1950 ὡς τό 1967 ἡ κατανάλωση λιπασμάτων στῆν Ἑλλάδα αὐξήθηκε πολύ περισσότερο
ἀπ’ ὅτι στίς ἀλλες χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ (+153% γιά τά ἀζωτοῦχα
λιπάσματα, +15% γιά τά λιπάσματα φωσφόρου καί +178%
γιά τά λιπάσματα ποτάσας)7. Μέσα 0’ αὐτό τό πλαίσια τοῦ
ἐκσυγχρανισμαῦ καί τῆς προσαρμογῆς στῆν τεχνικὴ πρόοδα, οἱ
ἀποδόσεις τῶν καλλιεργειῶν αὐξάνονται ἐπίσης. Ἀπ’ τό 1950
ὡς τό 1974-75, ἡ μέση ἀπόδαση σίτου κατά καλλιεργούμενο
έκτάρια αὐξῆθηκε κατά 137%. Στὴν ἴδια περίοδα, αἱ ἀποδόσεις σίτου αὐξήθηκαν κατά 84% στῆ Γερμανία, 46% στήν Ἰταλία, 77% στίς Κάτω Χῶρες, 67% 016 Βέλγιο,· 88% στῆν Ἀγγλία, 158% στή Γαλλία καί 110% κατά μέσο ὅρα στῆν Εὐρώπη
τῶν 9. M161 ἀπό τίς συνέπειες αὐτῶν τῶν ριζικῶν ἀλλαγῶν στὴν
ἐλληνική γεωργία; τό ποσοστό ἀνάπτυξης τῆς παραγωγικότητας τῆς ἀγρατικῆς ἐργασίας κατά τῆ διάρκεια αὐτῆς τῆς περιόδου, ὑπῆρξε στήν Ἑλλάδα ἀνώτερα σέ σχέση μέ τίς χῶρες τῆς
EOK κι’ ἀπό τά πιό ὑψηλά σέ διεθνὴ κλίμακαε.
Μέσα στίς συνθῆκες αὐτές μπσρεῖ κανείς πολύ δύσκολα νά
ἰσχυριστεῖ ὅτι ἡ ἐλληνική γεωργία εἰναι μπλοκαρισμένη ἤ στάσιμη.
Ἀλλά τί γίνεται μέ τίς σχέσεις τῆς γεωργίας μέ τούς ἄλλους
τομεῖς τῆς ἐλληνικῆς οἰκονομίας;
Μήπως ὑπάρχει ἐκεῖ ἕνα «αὐξανόμενα χάσμα», ὅπως 65601ώνει ὁ Ν. Μουζέλης
Μέ δάση τίς σταθερές τιμές τοῦ 1970, ἡ παραγωγικότητα
κατά ἐργαζόμενα ἄτομα κατανέμονταν μέ τόν ἀκόλουθα τρόπο;
Ελλάδαῑ
Ἀκαθάριστο ἐγχώρια πρσϊόν κατά ε’ργαζόμενσ9
(1960=100, σέ σταθερές τιμές ταῦ 1970).
.
1960
1970
1975
Πρωτογενής

100

235

325

Δευτεραγενὴς
Τριτογενὴς

100
100

187
174

, -

Σύνολο

100

210

298

Ἡ παραγωγικότητα τῆς ἀγρατικῆς ἐργασίας στῆν Ἑλλάδα,

σέ σταθερές τιμές, αὐξάνεται λοιπόν πιό γρήγαρα ἀπ’ αὐτήν
τῆς ἐργασίας τῶν πόλεων γενικά. Τό 1960 ἡ παραγωγικότητα
τῆς γεωργίας ἀποτελοῦσε τό 42,2% τῆς μέσης ἐθνικῆς παραγωγικότητας καί τό 1975 ἀντιπρασωπεύει ἤδη τό 52,8%. T6 σχετικό μπλοκάρισμα τῶν ἀγροτικῶν τιμῶν ώθεῖ συνεχῶς 16V
ἀγρότη νά χρεώνεται καί νά ἐπενδύει γιά νά καλυτερεύει τούς
τεχνικούς ὅρους τῆς παραγωγῆς. ”Av ὑπάρχει πραγματικά Eva
«αὐξανόμενα χάσμα» ἀνάμεσα στίς-μοναδιαῖες τιμές τῶν 1oμέων σέ δάρος τοῦ ἀγρότη, μιά ἀπόσταση ἀναπτύσσεται ἀκρι6ως ἀντίστροφα ἀνάμεσα στίς ἀντίστοιχες παραγωγικότητες.
Ἡ σχετική πτώση τῶν ἀγροτικῶν τιμῶν δέν ἐκφράζει παρά
τό
μπλοκάρισμα τῆς ἀμοιόῆς τῶν ἀγροτῶν κατά μονάδα καταδολλόμενης ἐργασίας. εΗ ώριαία ἀμοιὸή τοῦ ἀγρότη τείνει νά
μειώνεται κι’ ἀν ἀκόμη διατηρεῖται ἡ συνολική εἴσπραξη. Μέ δυό
λόγια, ἡ παραγωγικότητα τῆς ἐργασίας τῆς αἰκογενειακῆς
γεωργίας δέν μένει στάσιμη, ἀλλά εὐθύγραμμίζεται μέ τόν ρυθμό
οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης τῆς χώρας.
“Η τεράστια προσπάθεια ἐκσυγχρονισμοῦ πού ἀναλαμὸάνει
δ έλληνας ἀγρότης δέν τοῦ δίνει δικαίωμα α’ Eva ἀναλογικά
ὑψηλότερα εἰσόδημα, ἀλλά ἀντίθετα προϋποθέτει Eva εἰσόδημα
ἐξ ὁρισμοῦ χαμηλό καί ἀδύναμο. εΗ ἀκατάπαυστη αὕξηση τῆς
παραγωγικότητας ἐκφράζει τόν ἀγώνα τῶν ἀγροτῶν ἐνάντια
στῆν ἐλάττωση τοῦ εἰσοδῆματός τους πού ἀπειλεῖται ἀπό τήν
ἀδιάκοπη πτώση τῆς μοναδιαίας τιμῆς τοῦ ἀγροτικαῦ προῖόντος. Πρόκειται ἐδῶ γιά Evav dydwa~ ὅχι γιά τῆν αὐξηση, ἀλλά
γιά τή διατήρηση τῆς συνολικῆς ἀμοιὸῆς τῆς ἀγρατικῆς οἰκογένειας.
l
Μέσα στό ὑπόδειγμα τοῦ καπιταλιστικοῦ τρόπου παραγωγῆς, τό ἀνέδασμα τῶν ἡμερομισθίων παρακινεῖ τούς ἐπιχειρηματίες νά ὑποκαθιστοῦν τή ζωντανὴ ἐργασία μέ ἀνεπτυγμένο
τεχνικό ἐξοπλισμό. Μέσα στό πλαίσια τῆς αἰκογενειακῆς οἰκονομίας ἀληθεύει τό ἀντίστροφος ἡ πτώση τοῦ ποσοστοῦ ἀμαιὃῆς τοῦ συντελεστῆ ἐργασία, ὁδηγεῖ στῆν τεχνικὴ πρόοδα καί
στήν ἐντατικοποίηση τῆς ἐργασίας τῆς ἀγρατικῆς οἰκογένειας.
‘O καπιταλιστῆς ἐπιχειρηματίας ἐνσωματώνει στῆν παραγωγή
πρόσθετα κεφάλαια ταυλάχιστον ἀναλογικά μέ τό πραγματοποιούμενο ἤ προεξοφλούμενο ποσοστό κέρδους.

ἐργασία γιά νά ἐχει τό ἴδια χρηματικό ἀποτέλεσμα ὅπως πρίν.
Στήν περίπτωση, τῆς ἐλληνικῆς αἰκογενειακῆς οἰκονομίας, ἡ
αὑξηση τοῦ ἐπενδυμένου κεφαλαίου καί τοῦ ὄγκου τῆς παραγωγῆς, ἡ τεχνικὴ πρόοδος καί ἡ ἀναπτυγμένη παραγωγικότητα
τῆς ἐργασίας δέν εἰναι παρά οἱ μηχανισμαί πού καθορίζουν τῆ
χαμηλή ἀνταμοιὸὴ τῆς ἀγρατικῆς ἐργασίας. Σχεδόν ὅλες οἱ έλληνικές γεωργικές ἐπιχειρήσεις παρουσιάζουν ἐλλειμματικο,
ἀποτέλεσμα ἐκμετάλλέυσηςῑ τά ἐξαδα παραγωγῆς εἰναι] κατα
μέσο ὅρα ἀνώτερα κατά 4,25% σέ σχέση μέ τήν ἀκαθαριστη

ἀξία τῆς παραγωγῆςῃ. cO. οἰκογενειακοῦ χαρακτῆρα, ἐλληνας
ἀγρότης δέν κατορθώνει νά ἰδιαποιηθεῖ σάν E0060 παρα το
ἀντίτιμο τοῦ ένός ἕκτου ἤ τοῦ ἑνός έδδομου αὐτου που πραγματοποιεῖ ὁ ὁμόλογός του Γάλλος ἀγρότης. Αὐτὴ ἡ είσοδηματικὴ καθυστέρηση εἰναι πού ὠθεῖ τόν έλληνα νά επιταχυνει. τον
,
,
ἐκσυγχρονισμό του.
Ἡ ἀνισότητα εἰσοδημάτων θίγει κύρια την οἰκογενειακὴ
ἀγροτιά καί πολύ λιγότερο τούς μισθωτούς ἀγρότες.Το ἀνοιγμα ἀνάμεσα στίς ὂαθμίὸες μισθαλαγικοῦ κόστους ατη γεωργία
εἰναι ἤδη μικρότερα ἀπ’ αὐτό πού ὑπάρχει 01a οικαγενειακα
εἰσοδῆματα 1 πρός 3 ἤ πρός 4 σέ δάρος τῶν αγροτικων ”εργασιῶν στῆν Ἐλλάδα, σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδα τῶν αγροτικων5 μι-

σθῶν στίς χῶρες τῆς ΕΟΚΠ. K010 συνέπεια, ἡ ἀγροτικὴ 01x0γένεια πληρώνει κατά κύρια λόγο ἀπό μόνη της τά5 εξοδΙα της
κοινωνικῆς ἐνσωμάτωσης τῆς γεωργίας. Μέσα α’ αυτη την.οι-

κογενειακὴ οἰκονομία ὅπου τό κέρδος ἀπουσιάζει ἐξ αρισμου,
ἡ ἀποταμίευση γίνεται ἐξ ἴσου ἀδύνατη. Ἡ αὐξανόμεγη Ιραη
τῶν έπενδύσεων δέ μπσρεῖ νά χρηματοδοτεῖται 11090 0110 το
δανειστικό κεφάλαια, δηλαδή τό ἀγροτικό χρέος. Ἡ χρεωση
έγινε μιά κατάσταση «φυσιαλαγικὴ» γιά τήν οικογενειακη γεωργίας σχεδόν 0’ ὅλες τίς χῶρες τοῦ ΟΟΣΑ ἀντιστοιχει περιπου στό διπλάσια ἤ στό τριπλάσια τῆς ἐτήσιας ἀξίας της ἀγραῖικῆς “01907001719~
,
,
,
‘H κοινωνικὴ χρησιμότητα τῆς ἀγροτικης οικοναμιας δεν
ὑλοποιεῖται ἀπό τούς ἀρνητικούς ἰσολογισμαύς πού παρουσιάζουν οἱ μονάδες ἀγρατικῆς παραγωγῆς, ἀλλά μᾶλλον 0110 10v
ἰσολογισμό πού ἡ ἀστική οἰκονομία ἀντλεῖ ἀπό τίς σχέσεις της
μέ τόν ἀγροτικό τομέα. Ἀνακεφαλαιώνονταςῑ ἡ ἐλληνική γεωργία δέν ὅρίσκεται σέ καθυστέρηση μέσα στῆν παραγωγικοῑ
τητά της, οὐτε σέ σχέση μέ τίς εὐρωπαῖκές γεωργίες, οὐτε σε
σχέση μέ τόν ἐλληνικό ἀστικό τομέα. Ἀπλῶς τό ποσοστό ἀγροτικῆς παραγωγικότητας στῆν Ἑλλάδα, ἀν καί ἱκανοποιητικο,
δέν λειτουργεῑ πρός ὅφελος τῶν ἐργαζομένων ἀγροτῶν, ἀλλα
μᾶλλον πρό ὅφελας τῆς ’ἀστικῆς οἰκονομίας.

Κατά τόν ἴδια τρόπο, ὁ μισθωτός ἐργάτης δέ δέχεται νά ἐργάζεται συμπληρωματικές ὧρες παρά μόνον ὅταν λαγαριάζει
νά κερδίσει, τό λιγότερα, ὅσα καί τίς κανονικές του ώρες.
Ἀντίθετα, ὁ ἀγρότης δέχεται νά ἐνσωματώσει. στὴ διαδικασία
τῆς παραγωγῆς αὐξανόμενες ποσότητες ἐργασίας γιά ἐλαττούμενες ἀποδοχές, γιατί δέν ἀπαόλέπει σέ μιάν ἱκανοποιητική
ώριαία ἀμοιόῆ, ἀλλά σ’ Eva συνολικό ἰκανοπαιητικό εἰσόδημα,
'H «κοινωνικὴ παραγωγικότητα
ἀνεξάρτητα ἀπό τὴν πραγματοποιούμενή προσπάθειαῙΟ. Αὐτό
προέρχεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ ἐργασία μέσα στήν καπιταλιτοῦ κεφαλαίου
στικὴ παραγωγῆείναι Eva στοιχεῖο κόστους, ἐνῶ μέσα στὴν οἰκογενειακὴ παραγωγὴ, ἀποτελεῖ Evav 196110 (ἐκτός τιμῶν) ἰκα- .
Τό πραϊόν τῆς αἰκογενειακῆς γεωργίας δέ μπσρεῖ νά μετρηνοποίησης τῶν οἰκογενειακῶν ἀναγκῶν. ”Av ἡ τιμή τοῦ προϊθεῖ, οὔτε σάν προϊόν τῆς μισθωτῆς ἐργασίας, οὐτε σάν προϊόν
όντας τοῦ ἀγρότη πέσει, θά πρέπει νά προσφέρει περισσότερη
τοῦ ἐπενδυμένου κεφαλαίου. Αὐτοί οἱ τρόποι μέτρησης ἀπο-
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δεικνύονται ἀκατάλληλοιγιό. νά ἐφαρμοσθαῦν στῆν οἰκογενειακή ἀγροτικὴ οἰκονομία. Ἡ ἀγροτικὴ ἐργασία ξοδεύεται προκαλώντας «διεστραμμένα ἀποτελέσματα» ’στό ἐπίπεδα τῆς
ἀμοιὸῆς τοῦ ἐργαζόμενου. Τό ἀγροτικό κεφάλαια ἐπενδύεται
ἀκολουθώντας ἐπίσης «διεστραμμένες συναρτήσεις» σέ σχέση
μέ τίς συμπεριφορές τοῦ ποσοστοῦ κέρδους. Ha9' 61’ αὐτά,
παρά τίς ἀναλυτικές δυσκολίες πού χαρακτηρίζουν τό ἐσωτερικό πεδίο τῆς ἀγρατικῆς οἰκονομίας, μποροῦμε νά συλλά6ουμε τό δαθμό τῆς «κοινωνικῆς χρησιμότητας» αὐτοῦ τοῦ τομέα μέσ’ ἀπό έμμεσους δεῖκτες.
Παρόμοιοι δεῑκτες θά μποροῦσαν νά ἐντοπισθοῦν ξεκινώντας ἀπό μιόι ἐξέταση INPUT-OUTPUT τῆς ἀγρατικῆς οἰκονομίας. Οἱ ἐπενδύσεις παγίου κεφάλαιου στῆν ἐλληνική γεωργία
στῆν ἀρχὴ τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 ἐφταναν τό 9% 101') ἐτήσιου
ἀκαθάριστου σχηματισμοῦ παγίου κεφάλαιου μέσα στὴ χώρα.
Παρ’ ὅλ’ αὐτά τήν ἴδια ἐποχή, αὐτὴ ἡ ἐπένδυση παρήγαγε σχεδόν τό 18% 101') ἀκαθάριστου ἐσωτερικοῦ προϊόντος τοῦ συνόλου τῆς οἰκονομίαςη. ’,Ενῶ στὴ Γαλλία μιά μονάδα γεωργικῆς
ἐπένδυσης ἀποφέρει 5 μονάδες προϊόντας, στῆν Ἑλλάδα μιά
μονάδα ἀποφέρει 6. Σταθμίζοντας αὐτές τίς ἀναλογίες μέ 6001]
16v ἀριθμό ἐνεργῶν ἀτόμων σέ κάθε τομέα, μποροῦμε νά συμπεράνουμε ὅτι μιά δαπάνη 100 μονάδων παγίου κεφάλαιαυ
κατά κεφαλὴν ἐνεργοῦ ἀτόμου, ἀποφέρει κατά μέσον ὅρο (καί
κατά κεφαλὴ ἐνεργοῦς ἀτόμου) 303 μονάδες προϊόντος στούς
μὴ - ἀγροτικούς τομεῖς.506 μονάδες στή διαμηχανία καί 578
μονάδες στήν ἀγροτικὴ οἰκογενειακὴ οἰκονομία. Αὐτό σημαίνει
ὅτι ἡ σύγχρονη ἐλληνική γεωργία ὅχι μόνο δέν εἶναι μπλοκαρισμένη ἠ ἀρχαῖκὴ, ἀλλά ὅτι παρουσιάζει ἐπιπρόσθετα καί μιόι
ἐξαιρετικά ὑψηλή «κοινωνικὴ παραγωγικότητα» τοῦ κεφαλαίου. Αὐτὴ ἡ μορφὴ παραγωγικότητας τοῦ κεφαλαίου, ἐξαιρετικά ὑψηλὴ στῆν Ἐλλάδα συγκριτικά μέ τίς δυτικές χῶρεςμ,
εἶναι ἐπίσης παραδειγματικὴῑ συνεπάγεται ὅτι κάθε ἐνεργό
ἀτομο στῆν ἐλληνική γεωργία εἰσφέρει στῆν παραγωγὴ μιά ποσότητα ἐργασίας ἀνώτερη κατά 90% συγκριτικὰ, μέ τούς ἐργαζόμενους στούς μὴ γεωργικούς τομεῖς. Μ’ ἀλλα λόγια, ἡ ἀγροτικὴ ἐργασία στῆν Ἑλλάδα εἶναι κατά μέσο ὅρο σχεδόν δυό
φαρές πιό ἐντατικὴ ἀπ’ αὐτὴ τῶν μὴ - γεωργικῶν τομέων. Μέ
τόν ἴδια τρόπο, μιά μελέτη τῶνισυντελεστῶν τοῦ κεφαλαίου, θά
ἐπιδεὸαίωνε ἐπίσης αὐτή τήν ὑψηλή «κοινωνικὴ χρησιμότητα»
τῆς ἐλληνικῆς αἰκογενειακῆς γεωργίας. “Ο μέσος συντελεστῆς
τοῦ κεφαλαίου, δηλαδὴ ἡ σχέση «ἀπαθεματικοῦ κεφαλαίου
παραγωγῆς», σέ σταθερούς ὅρους, στῆ δεκαετία 1960-70, ἠταν
κατά μέσον ὅρο 3,10, ἐνῶ γιά μόνο τῆ γεωργία ἦτον 1,38. Αὐτό
σημαίνει ὅτι, γιά Eva ἀπόθεμα ἐπενδυμένου κεφαλαίου 400 μονάδων παίρνουμε κατά μέσο ὅρο 72 μονάδες προϊόντος στή
γεωργία, μόνον 32 μονάδες μέσα στό σύνολο τῆς οἰκονομίαςῙΞ.
Ἡ ὑψηλή «κοινωνικὴ χρησιμότητα» τῆς ἐλληνικῆς ἀγρατικῆς
οἰκονομίας εἰναι ἀναμφισὸῆτητηῑ ὁ ὅρος «κοινωνικὴ» ὑποδηλώνει πώς αὐτή ἡ ὑψηλή «παραγωγικότητα τοῦ κεφαλαίου»
στῆ γεωργία, δέν ὁφελεῖ αὐτόν τόν τομέα, ἀλλά τό κοινωνικό
σύστημα στό σύνολό του. Στό διεθνές πεδίο, ἡ σύγκριση εἰναι
ἀκόμη πιό ἐντυπωσιακή. Στίς γεωργίες τῶν χωρῶν τῆς δυτικῆς
εὐρώπης καί τῶν ΗΠΑ, ὁ μέσος συντελεστῆς κεφαλαίου ACOR
(Μέσας Λόγος Κεφαλαίου - Προϊόντος) κυμαίνεται ἀνάμεσα

σέ 6 καί 12 (σύμφωνα μέ τά δεδομένα τοῦ ΟΟΣΑ)16. Στήν Ἐλλάδα, ὁ δείκτης αὐτός στῆν ἀρχή τῆς δεκαετίας τοῦ 1970, 691-

σκόταν γύρω στό 217.
Αὐτὴ ἡ κατάσταση τῆς ἐλληνικῆς γεωργίας δέ μπσρεῖ ν’ ἀποδοθεῖ στῆν φύση τῆς ὀργανικῆς ἤ τεχνικῆς σύνθεσης τοῦ ἀγροτικοῦ κεφαλαίου. Οἱ πιθανές,ἀδυναμίες τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ
κεφαλαίου, πού θά ἐξηγοῦσαν ἴσως ἐν μέρει τό χαμηλό μέσο
συντελεστῆ τοῦ κεφαλαίου, ὑπερ-καλύπτονται ἀπ’ τῆ διόγκωση
τῆς ἀξίας τοῦ γαιοκτητικοῦ κεφαλαίου; ἡ κατηγορία αὐτή ἀπστελεῖ στήν Ἐλλάδα περίπου τό 86% τοῦ συνόλου τοῦ γεωργικοῦ κεφαλαίου. Ξέρουμε ἀλλωστε ὅτι ἡ ἀξίατοῦ γαιοκτητικοῦ
κεφαλαίου δέν αὐξάνεται παρά ὥς μία συνάρτηση τῶν ἐπενδύσεων σταθεροῦ κεφαλαίου. K010 συνέπεια, ἡ διόγκωση τῆς
ἀξίας τοῦ γαιοκτητικοῦ κεφαλαίου δέ μπορεῖ νά καλύψει τίς
ἀδυναμίες 101') ἐπενδυμένου, μὴ γαιοκτητικοῦ κεφαλαίου; καί
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τά δυό ἀναπτύσσονται μαζί, πρός τὴν ἴδια κατεύθυνση,ἐστω
καί ἄνισα. Θά πρέπει ἐπίσης νά θυμίσουμε ὅτι ἡ ἀξία τοῦ γαιοκτητικοῦ κεφαλαίου ὄιν καί ἀξία νεκρή ἀπό τήν ἀποψη τοῦ
ἀγροτικοῦ ἰσοζυγίου, εἶναι παρ’ ὅλα αὐτά ἀξία ζωντανή, πού
60901v51 πολύ 016v προϋπολογισμό τῶν οἰκογενειακῶν δαπανῶν. Μ’ ἄλλα λόγια, ἡ γαιοκτητικὴ ἀξία, ἀν καί μέ θεωρητικό
χαρακτῆρα, καί χωρίς πραχτική σημασία γιά τόν ἀγρότη, σάν
ἀξία τοῦ ἐνεργητικοῦ του, τοῦ ἐρχεται πολύ ἀκριὸά ὅταν πρόκειται νά κάνει ἀγορές γιά τὴν αὐξηση ἤ τὴν δελτίωση τῆς ἰδιοκτησίας του. K010 συνέπεια, ἡ ἀξία τοῦ γαιοκτητικοῦ κεφαλαίου ἀντιπρασωπεύει ἐπίσης μιά δαπάνη κεφαλαίου, ὀχι, λιγότερο ἀληθινή ἀπ’ τὴ δαπάνη ἐπιχειρηματικοῦ κεφαλαίου.
ξΗ ὑψηλὴ «κοινωνικὴ παραγωγικότητα» τοῦ κεφαλαίου, δέν
ἐξηγεῖται μέ τὴν ὁπλὴ ἰδιαιτερότητα τοῦ ἀγροτικοῦ κεφαλαίουῑ
προέρχεται οὐσιαστικά, ἀπό τήν ἐντατικοποίηση τῆς ἐργασίας
τοῦ ἀγρότη.
”Ομως, καθώς ἤδη ξέρουμε, αὐΞὴ ἡ ὑψηλὴ «παραγωγικότητα
τοῦ κεφαλαίου» πού εἶναι δεσμευμένο οτή γεωργία δέν ἀποφέρει μιά αὐξημένη ἀνταμοιδή τῆς ἐργασίας, οὐτε κι’ Eva ὑψηλό
ποσοστό κέρδους γιά τό ἀπασχολούμενο κεφάλαια. Ἀντίθετα,
τόσο ἡ ἐργασία τοῦ ἀγρότη, ὅσο καί τό ἀγροτικό κεφάλαια εἰναι ἀπό κοινωνικὴ πλευρά «στείρα». Δια μέσου τοῦ ἀγρότη, τό
ἀστικό σύστημα χρηματοδοτεῖ μέ κεφάλαια τόν ἀγροτικό τομέα
ἐφ’ ὅσον ὁ ἀγρότης δρίσκεται σέ ὀργανική ἀδυναμία γιά νά τό
κάνει, δέν έχει δικές του ὀποταμιεύσεις καί ἀποκομίζει 0’ ἀν-

τάλλαγμα Evav αὐξανόμενα ὅγκο προϊόντων σέ τιμές αὐστηρά
τοῦ κόστους παραγωγῆς. Τό ἰσοζύγιο τῆς «κοινωνικῆς χρησιμότητας» εἶναι ἀνώτερα στὴν Ἐλλάδα, ὅχι μόνο σ7 ὅτι ἀφορᾶ
τήν «κοινωνικὴ παραγωγικότητα» τοῦ κεφαλαίου, ἀλλά ἀκόμη
καί 0’ ὅτι ἀφαρᾶ τὴν κοινωνικὴ παραγωγικότητα τῆς γῆς. Οἱ
ἐπενδύσεις σέ σταθερό κεφάλαια εἰναι πολύ ὑψηλές στῆν Ἑλλάδα; ἐπενδύεται τό ἀντίστοιχα 250 γαλλικῶν φράγκων κατά
καλλιεργούμενο ἐκτάριο, δηλαδή ἀκριὸῶς ὅσο καί στή Γαλλία.
”Ομως, μέ μιά ἴση δαπάνη σταθεροῦ κεφαλαίου, τό ἐλληνικό
ἐκτάριο ἀποδίδει 16% 115910061590 1190'1'6v ἀπό τό γαλλικό έκτάριο; 1377 γαλλικά φράγκα ἀκαθάριστου ἐγχώριου προϊόντος
στῆν Ἑλλάδα, ἐναντι 1186 φράγκων ἀντίστοιχα στῆ Γαλλίαὶθ.
'H ἐλληνική ἀγροτικὴ οἰκονομία ἀποτελεῖ Evav ὑποδειγμάτικό τύπο γιά τὴν ἐνσωμάτωση τῆς αἰκογενειακῆς γεωργίας
μέσα 016v ἀναπτυσσόμενα καπιταλισμό. Ξεκινώντας ἀπό μιά
ἴση δαπάνη ἐκμεταλλεύσεως ἡ ἐλληνική ἀγροτικὴ οἰκονομία
ἀποδίδει Eva 1190'1'6v 611110010 συγκριτικά μέ τίς γεωργίες τῶν
χωρῶν τῆς EOK. Ἐπίσης, οἱ ἀναλογίες τοῦ καθαροῦ προϊόντος
ἐπί τοῦ ἀκαθάριστου προϊόντος τῶν ἀγροτικῶν ἐκμεταλλεύσεων στῆν Ἑλλάδα, ξεπερνᾱνε τό 70%. ένῶ μέσα στίς χῶρες
τῆς EOK κυμαίνονται γύρω στό 60 %19.
Στήν Ἐλλάδα, ὅπως καί στίς ἀλλες καπιταλιστικές χῶρες,
λειτουργεῑ Eva σύστημα ἀνισης ἀνταλλαγῆς ἀνάμεσα στή γεωργία καί στὴν ἀστική οἰκονομία. εΗ ἀδυναμία τῶν ἀγροτικῶν
τιμῶν στηρίζεται στῆ χαμηλή ἀμοιδῆ τῆς ἐργασίας κι’ ὅχι σέ
μιά ὑποτιθεμένη παραγωγική ἀδυναμία τοῦ ἐργαζόμενου.
Ἀντίθετα ἡ παραγωγικότητα αὐξάνεται μέ ἐπιταχυνόμενο ρυθμό μαζί μέ τήν ἐπένδυση σταθεροῦ κεφαλαίου καί τὴν ένταση
τοῦ τεχνολογικοῦ ἐξοπλισμοῡ. "01' αὐτά ἐπιδάλλουν τήν ἐντατικοποίηση τῆς ἐργασίας τοῦ ἀγρότη, καί ξεκινώντας ἀπ’ αὐτή
τή δάση, τήν πτώση τῆς ὡριαίας ἀμοιδῆς του. Ἱ-ί κατάσταση
τοῦ ἀγρότη χειροτερεύει, ὅχι ἐξ αἰτίας τοῦ δῆθεν ὑπανάπτυκτου, ἤ μπλοκαρισμένου χαρακτῆρα τῆς αἰκογενειακῆς οἰκονομίας, ἀλλ’ ἀντίθετα, ἐξ αἰτίας τῆς δλοκληρωμένης ἐνσωμάτωσης
στό κυρίαρχο καπιταλιστικό σύστημα.
Οἱ ἀνισότητες ἀνάμεσα στίς τιμές, στά ποσοστά κέρδους, 010
61011110 ἐπίπεδα, δέν προέρχονται ἀπό δῆθεν «ἀρχαϊκές 511161ώσεις» κι’ ἀπό μιά δῆθεν παραδοσιακὴ παθολογία, ἀλλ’ ἀποτελοῦν ἀνανεωμένες καί σύγχρονες μορφές μέ τίς ὁποῖες τό καπιταλιστικό σύστημα ἐνσωματώνει στούς κόλπους του τὴν σύγχρονη οἰκογενειακὴ γεωργία. ”Οσο μεγαλύτερες εἰναι οἱ ἀνισότητες, τόσο πιό προωθημένη εἶναι ἡ κοινωνικὴ ἐνσωμάτωση
τῶν τομέων. Ἀπό τήν ἀποψη τοῦ καπιταλισμοῦ, ἡ γεωργία
πρέπει ν’ ἀνταποκρίνεται σέ μιά διπλῆ ἀπαίτηση; α) μεγιστο-

παίηση τῆς ἀκαθάριστης ἀπατελεσματικότηταςτοῦ γεωργικοῦ
κεφαλαίου καί 6) ἐκμηδένιση κάθε μορφῆς ἀνταμοιδῆς (κέρδους ῆ προσόδου) γιά τό ἴδιο αὐτό κεφάλαια. Μόνον ἡ οἰκογενειακῆ μορφή τῆς παραγωγῆς μπσρεῖ νά ἐξασφαλίσει χωρίς
δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις αὐτούς τούς δυό ὅρους.
“H ἐλληνική οἰκογενειακὴ γεωργία, ταυλάχιστον μετά τόν
πόλεμο, κάθε ἀλλο παρά ἀκίνῆτη εἷναι; ἐχει ὑποστεῖ 60015; οἰκονομικές καί τεχνικές μεταλλαγές. “H ἐλληνική οἰκογενειακὴ
γεωργία, ὅχι μόνο δέν εἰναι φραγμός στῆν ἀνάπτυξη τῶν προ-

οδευτικῶν τομέων τῆς χώρας, ἀλλά εἶναι τελείως ὑποταγμένη
καί λειτουργικά καθορισμένη ἀπ’ τίς ἀναγκαιότητες τῆς ἐπιταχυνόμενῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἐλληνικοῡ καπιταλισμοῦ.
Θά ἤθελα νά προσθέσω ἐδῶ ἕνα σύντομα σχόλια πάνω 016v
ὑποτιθέμενο δυαδικό ἤ ἀποδιαρθρωμένο χαρακτῆρα τοῦ καπιταλισμοῦ στὴν Ἑλλάδα.
Γενικά ἡ ἐλληνική οἰκονομία, ἀπό τήν ἐποχή τῆς Ἀνεξαρτησίας (1828) δέ δεσμεύτηκε ποτέ 006090 016v 696110 100 ἀγροἐξαγωγικοῦ ὑποδείγματος (ὅπως π.χ. έγινε μέ τή Βραζιλία, τὴν
Ἀργεντινὴ, τὴν Αἴγυπτο, τῆ Ρουμανία, κλπ.). “H μεγάλη γαιοκτησία ἠταν πάντα περιορισμένη στῆν Ἐλλάδα καί παρήγαγε
πολύ λίγο γιά ἐξαγωγὴ στό ἐξωτερικό. Οἱ ἀγροτικές μεταρρυθμίσεις πού εὐνόησαν τήν ἀποκατάσταση τῶν ἀγροτῶν στῆν
ἰδιοκτησία, ἀρχίσαν τό 190 αἰ. καί τελειώσαν στό μεσοπόλεμο.
Τά μόνα μῆ ἐνσωματώσιμα στοιχεῖα, δηλ. τά τσιφλίκια στῆν
B69510 “E11060, διαλύθηκαν στῆν ἀρχὴ τῆς δεκαετίας τοῦ
Αὐτό λειτούργησε σάν μιά ἀποφασιστική συμδολῆ στῆν πολύ
σημαντικὴ φάση τῆς ἐλληνικῆς ἐκδιομηχάνισης τῶν ἐτῶν
1930—1940. Μετά τό B’ παγκόσμιο πόλεμο, ἡ γεωργία λειτούργησε σάν ἐνα σύμπλῆρωμα τῆς ἀστικῆς οἰκονομίας. “H ἀποστολὴ της ἦταν διπλῆς α) νά ἐξασφαλίζει τρόφιμα, δηλαδὴ τά
προϊόντα πού ἐντάσσονται στὴν ἀναπαραγωγή τοῦ ἐργαζόμενου σέ χαμηλές τιμές, ἐπιτρέποντας έτσι τό μπλοκάρισμα τῶν
ἡμερομισθίων στίς πόλεις καί 6) νά λειτουργεῑ σά μιά ἀποθήκη
ἐργατικῶν δυνάμεων, συμπιέζοντας ἐτσι τά ἡμερομίσθια στίς
ἀγορές ἐργασίας τῶν πόλεων.
’Στήν Ἑλλάδα, ὑπάρχει μιά προωθημένη ἐνσωμάτωση ἀνάμεσα στούς τομεῖς τῆς οἰκονομίας. Ὑπάρχει μία «ἐθνικὴ οἰκονομία» τῆς ὁποίας ὅμως κύριος ἀξονας εἰναι τό κράτος. Εἰναι
σημαντικό νά ὑπογραμμίσει κανείς ὅτι ἡ ἐθνικὴ ἐνσωμάτωση
στῆν Ἐλλάδα, ἐχει χαρακτῆρα άμεσα καί «ὑλικό», ἐνῶ στίς

χῶρες τῆς Δύσης εἶναι ἐμμεση καί «ἀυλη». Μ’ ἀλλα λόγια, ἐνῶ

ἄλλη μιόι φορά, ὅτι μιά ἐνσωματωμένη οἰκονομία δέν εἶναι
ἀπαραίτητα 1101 ἰσορροπημένη; ἡ ἐνσωμάτωση, μπσρεῖ νά ὀξύνει τίς ἀνισότητες μέσα στό σύνολο.
στα επομενα τευχοςιτο θ’μερος.

Μετ.; Μαρία T001000.
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στίς δυτικές οἰκονομίες ἡ ἐνσωμάτωση εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς
λειτουργίας τῶν νόμων τῆς ἀγορᾶς, ὁρισμένων οἰκονομικῶν
καί ναμισματικῶν αὐτοματισμῶν καί δρισμένων ἐμμεσων πολιτικῶν τοῦ Κράτους (π.χ. πολιτική ἐπιτοκίων, ἀνοικτῆς ἀγορᾶς,

>

κλπ.) στίς ἐξαρτημένες χῶρες, ἀνάμεσα στίς ὁποῖες καί ἡ “E1-

“

;
i

λάδα, ἡ ἐνσωμάτωση στηρίζεται ἀμεσα ὂχι πάνω στῆν οἰκονομικὴ πολιτική τοῦ κράτους, ἀλλά κυρίως, στῆν «ὑλική» πανταχοῦ παρουσία τοῦ κράτους. Τό κράτος στήν “E11060 65 συγκεντρώνει άπλά τίς πληροφορίες τῆς ἀγορᾶς καί δέν καθαρίζει
μόνο τό πλαίσια ἀναφορᾶς γιά τὴν ἀνάπτυξη τῶν ἰδιωτικῶν
οἰκονομικῶν φορέων. Ἐξ αἰτίας τοῦ ἀτροφικοῦ χαρακτῆρα τῆς
ἐσωτερικῆς ἀγοράς, τό κράτος τήν παίρνει ὑπό τήν προστασία
του, τὴν συμπληρώνει καί συχνά ὑποκαθίσταται σ’ αὐτὴν.
Σέ τελευταία ἀνάλυση, τά 1190611111010 πού σχετίζονται 115
τὴν ἐνσωμάτωση, τίθενται στῆν “E11060 μέ τήν ἔννοια τοῦ
κρατισμοῦ.· δέν πρόκειται πιά ἐδῶ γιά τὴν ἐνσωμάτωση ἑνός
τομέα μέσα 0’ έναν ἀλλο, ἀλλά γιά τὴν ἀνάπτυξη 016v ἀνώτατα
600116 ὅλων τῶν δυνατῶν καί πιθανῶν μορφῶν κρατισμοῦ.
Παρά τό ὅτι αὐτό παρουσιάζεται συχνά σά μιά ἐξέλιξη τῆς
ἰδιωτικῆς οἰκονομίας (ἰδιαίτερα στῆν Ἐλλάδα), ἡ γενικευμένη
παρουσία τοῦ κράτους καί ἡ καταναγκαστικῆ 100 δύναμη εἰναι
στοιχεῖα συστατικά κι’ ἀναγκαῖα. Εἰναι ἀδύνατα νά 00110651
110v51; τήν ἐλληνική οἰκογενειακὴ γεωργία, χωρίς τόν εἰδικό
ρόλο τοῦ κράτους α’ αὐτόν τόν τομέα. Τό κράτος ἐδῶ εἰναι
κάτι πάρα πάνω ἀπό ἕναν άπλό διαχειριστή τῆς ἐθνικῆς ἐνσωμάτωσης; εἰναι δ ἀρχιτέκτονας κι’ ὁ συγκολλητὴς της.
K151v0v10; τὴν παράγραφο αὐτή θά ἔπρεπε νά ὑπογραμμίσω

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΙΞΙΣ
ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
0| θέσεις τῶν μαρξιστῶν διαφωνούντων

ὀδυσσὲας
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Ἐντός τῶν τειχῶν
Ὁ χρόνος κάλυψε τόν κύκλο του καί ἡ ἐνταξη στῆν EOK δέν
εἰναι πιά «ἐπί θύραις». Μέ τὴ θεσμικῆ ἐπικύρωση τῆς θετικῆς
στάσης τῶν ἑταίρων, ὁ συμ6ι6ασμός μέ τίς κοινότητες ὁριστικοποιεῖται καί ἀρχίζει ἡ πολύμορφη διείσδυση τῆς εύρωπαῖκῆς
στήν ἐλληνική πραγματικότητα. Καί μαζί μ’ αὐτὴν ἀρχίζουν νά
ὑλοποιοῦνται ἁπτά στούς θεσμούς καί τά ἤθη τοῦ νεοελληνικού κοινωνικοῦ σχηματισμοῦ, ὅλα τά ἀλλοτριοῦντα στοιχεῖα
τῆς προηγμένης καί «πολιτισμένης» Εὐρώπης.
_
Δέν έχουμε τήν πρόθεση νά χρωματίσουμε μιά καταστροφικῆ
εἰκόνα. Δέν ἐντασσόμαστε ὅμως καί στῆν κυρίαρχη φιλολογία
τῆς ἐνίσχυσης τῆς πολιτικῆς καί πολιτισμικῆς μας ταυτότητας
μέσω τῆς... μεσογειακῆς ἐπέκτασης τῆς εὐρωπαῖκῆς πολιτικῆς
καί οἰκονομικῆς τάξης πραγμάτων. Σ“ αὐτὴν τῆν θριαμὸολογοῦσα ἀντίληψη ἀντῦπαραθέτουμε τήν ἀποψη τῆς ἰσοπέδωσης
τῶν ὅσων δειγμάτων ἐναπομένουν, ἐστω καί σάν ἐνυπόθηκα
χρέος στή συγκρότηση τοῦ νεοελληνικοῦ ἤθους καί πνεύματος.
Ἡ ὑπεράσπιστὴ τους δέν μπσρεῖ νά εἰναι αὐτονόητη καί αὐτόματη.
Κι’ αὐτό γιατί, μέ τή μόνιμη στρέὸλωση καί ἀλλοτριωτική
ἀνάπτυξη τῆς χώρας, δέν ὑπάρχουν σέ ἐνεργό κατάσταση, οἱ
ἅμυνες καί τά πλαίσια διῦλισης τῶν ἐξωγενῶν «προϊόντων».
Ἀντίθετα, ἡ ὑπεράσπισή τους ἀπέναντι στῆν ἰσοπέδωση καί
τήν ἀλλοτρίωσὴ τους, 6αδίζει μαζί μέ τὴν ἀγωνιστικὴ συγκατάθεση στό αἴτημα τῆς ὁλοκλήρωσης καί διαμόρφωσὴς τους σ’
ένα συνεκτικό σύνολο, πού θά ἀντιταχθεῐ, γιά νά διαλεχθεῖ
ἰσότιμα, στό εὐρωπαϊκό πρότυπο πολιτισμοῦ καί κοινωνικῆς
συνείδησης.

Οἱ πολιτιστικές συνέπειες
Στό «ΧΡΟΝΙΚΟ 78» ὁημοσιεύονται μιά σειρά ἀπό κείμενα με’

θέμα

τίς πολιτιστικές συν·

ε’πειες ἀπό τήν ἔνταξή μας οτήν
ΕρΑΙῖαὸημοσα-ύσμε ἐδῶ, τό κείμενο πού ἔγραψε ὁ ’πεζογράφσς
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ.·

Ἱ-Ι ένωση μέ τῆν Ε.Ο.Κ. εἰναι
δυστυχῶς ἀναπόφευκτη καί ἐπί
θύραις. Συρόμαστε σέ μιά συγχώνευση πού εἰναι ἀντίθετη στῆν

,,’. ςτιίίὲἑιίίίίῑθῦ
,ωμτΑ ...
\
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ἰδιοσυγκρασία μας, τὴν ἱστορία
μάς καί τά ἀπώτερα ἐθνικά καί
πνευματικά συμφέροντά μας.
Ὁ
ψυχρός,
ἄνοστος
καί
παρακμασμένος δυτικός πολιτισμός, με’ τίς γλῶσσες του - ὁλότελα ρηχές στή διεθνὴ μορφή
τους - τά δῆθεν πλούτη του, τῆ
στιλπνάδα τῆς καλοσερόιρισμένης τεχνολογίας του, θά είσὸάλλει ἀνελέητα στῆ χώρα, κατακλύζοντας τίς μάζες τῶν νέων δούλων του. Μποροῦμε νά λάῦουμε
μιά μικρὴ ἰδέα τοῦ τί θά γίνει,
σκεπτόμενοι τά μέρη μας ὅπου
ἀλωνίζαυν οἱ τουρίστες. Καί ποῦ
νά ἐξαρτηθοῦμε δλότελα ἀπό-αὐτους...
Μέ τήν δῆθεν εὐρωπαῖκή αὐτῆ
εἰσὸολή δέν κινδυνεύουν καί
τόσο οὐτε οἱ ἀνώτερες οἰκονομικά καί κοινωνικά τάξεις οὐτε
οἱ σημερινοί διανοούμενοι καί
καλλιτέχνες οὕτε ἴσως οἱ ἐπιστῆμονες καί οἱ μορφωμένοι. Αὐτοί
μᾶλλον θά ἀντιδράσουν καί θά
συσπειρωθοῦν,
Κινδυνεύουν
ὅμως άμεσα οἱ λαϊκές μάζες, κυρίως ἐκεῖνοι - καί θά ’ναι ἀσφαλῶς πάρα πολλοί —— πού θά δρίσκονται σέ διαρκῆ συνάφεια μέ
τούς εὐραγορίτες, θά συνηθίσουν
τίς γλῶσσες τους, τά νοήματα καί

τῆ νοοτροπία τους, καί θά χάψουν τήν τόσο ἐπίμονα προθαλλόμενη μπλόφα τῆς τάξης καί τῆς
ἐπιμονῆς στῆ δουλειά τους.
Ἐκεῖνο πού φοὸἀται - πού
τρέμει- κανείς περισσότερα εἶναι
τό μέλλον. Τούς μελλοντικούς
ἀνθρώπους τῆς φυλῆς μας, πού
ea προέλθουν ἀπό Evav λαό
ἀλωμένα, γονατισμένο, δίγλωσσο,
φραγκολεὸαντίνικο, περιφρόνητικό πρός κάθε ἐγχώρια παραγωγὴ καί ἐκδήλωση, μέ φανερή
προτίμηση πρός κάθε ξένα. Γιατί
δέν θά γίνει κι ἐδῶ, ὅ,τι έγινε
στῆν Ἀφρική καί τίς χῶρες τῆς
Ἀσίας Ἀκόμα καί τήν κρατική
μας ὑπόσταοη, καθώς καί τό
όποιο πολίτευμά μσς, θά διακηρύσσουν οἱ ξέναι ὅτι σ· αὐτούς τό
ὀφείλουμε. ”Αλλώστε ἀπό τώρα
τό λένε κι’ ἐμεῖς τό δεχόμαστε καί
τό ἐπαυξάνουμε.

ξΗ συ ζῆτηση
στην
Καὸάλα
Τό Σά66ατο 16 τοῦ Δεκέμ6ρη
τοῦ ’78, στίς 7.30’ τό ὅράδυ έγινε
στῆν αἴθουσα τοῦ ξενοδοχείου
«ΓΑΛΑΞΙΑΣ» στήν Καὸάλα ἡ

προγραμματισμένη συζήτηση μὲ
τήν εὐκαιρία τῆς εἰδικῆς ἐκδοσης
(τεῦχος 113) γιά τῆν πόλη.
‘H συζήτηση εἶχε σάν θέμα;
«Ἡ ἀνάπτυξη καίμερικές ἀπό-

ψεις της». Εἰσηγητές ἧταν ὁ καθηγητὴς τῆς Φυσικῆς στό ΕΜΠ
Γιῶργος Βουδούρης, ὁ οἰκονομολόγος Σπήλιος Παπασπηλιόπουλος καί δ καθηγητὴς στῆν Ἀρχιτεκτονική τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Δημήτρης Φατοῦρος-

Δέν ὑπάρχει ἀμφιὸολία πώς οἱ
φωτισμένοι δυτικοί ξένοι θά
προσπαθῆσουν περισσότερο ἀπό
κάθε άλλη φορά νά μᾶς κρατρὴσουν στάν δικό μας πολιτιστικό
δρόμο, νά μᾶς ὅαηθὴσουν νά δρισκόμαστε σέ ταύτιση καί ἐπαφὴ

μέ τήν ψυχοσύνθεση καί παράδοσή μσς, νά εἴμαστε ”Ἐλληνες
συγγραφεῖς καί καλλιτέχνες, μετρημένα καί ἐξυπνα περίεργοι
καί πρόθυμοι γιά ξένες ἐπιρροές.
”Ομως τόν λαό, πού θά ὅγάζει τό
ψωμί του ἀπό τούς ἀπόλυτα ψυχρούς καί ὑπολογιστικούς ἐπιχειρηματίες·τους, πού θά ξεφρενιαστεῖ καί θά τρέχει πάνω-κάτω
στῆν Εὐρώπη - ἀπό τώρα καταστρώνονται τά σχέδιά - πού θά
προμηθεύεται τά πάντα ἀπέξω
καί πού θά τά προτιμάει ὅταν θά
τά δρίσκει - καί θά τά δρίσκει
ἄφθονα - ἐδῶ, ποιός θά τόν συγκρατήσει; Περιμένουμε πῶς θά
μᾶς ἀκούσει κανείς ἀπό τό λαό
ἐμάς τούς διανοούμενους;
Λένε πώς ἡ ἐνωσή μσς μέ τήν
Ε.Ο.Κ. θά ὅοηθήσει ἀπατελεσματικά αὐτῆ τήν κρίσιμη ἱστορικὴ
στιγμή τό Κράτος. Ἀκόμα κι’ ἄν Ι
δεχταῦμε αὐτά, τά περί τῆς τόσης
κρισιμότητας καί κραταιᾶς προστασίας,
μένει
τό
ἐρώτημαῑ
Ὕστερα τί ea γίνει; Ἀπό τήν
Ε.Ο.Κ. καί τά σχέδιά της ποιός
θά μᾶς προστατέψει καί ἐν ἀνάΙγκη θά μᾶς γλιτώσει; Ποιός θά
μᾶς σώσει ἀπό τόν πολιτιστικό
ἀφανισμό καί τόν ἐθνικό εὐνουχισμό;
Στήν περίπτωση τῆς ένωσης
. αὐτῆς κινδυνεύουμε δχι τόσο σάν

“Ο Γ. Βουδούρης ἀναφέρθηκε
στίς πρῶτες προσπάθειες γιά
ἀναπτυξιακά προγράμματα στῆν
Ἐλλάδα, τόν ρόλο πού ἐπαιξαν

οἱ
προοδευτικοί
ἐπιστήμονες
στήν υἱοθέτηση τῆς ἰδέας γιά μιά
προγραμματισμένη ἀνάπτυξη καί
τέλος γιά τά εἰδικά προδλῆματα
σήμερα στῆ χώρα μας.
Ὁ Σπ. Παπασπηλιόπουλος
ἔκαμε μιά ἐκτενῆ ἀναδρομῆ στίς
’ἰδέες τῆς ἀνάπτυξης, στίς ἀπόψεις τῶν κλασικῶν τῆς οἰκονομι-

κῆς ἐπιστήμης. τήν πραγματοποίηση τῆς διαμηχανικῆς ἐπανάστασης. τίς ἀντιφάσεις
πού
ἐμφανίζει στό σύγχρονο κόσμο ἡ
ἀνά-πτυξη καί τέλος ἐθεσε τό αἴτημα γιά ἕνα «ἄλλο» ἀναπτυξιακό μοντέλο.
Ὁ Δημήτρης Φατοῦρος ἐντόπισε τίς οἰκιστικές ἐπιπτώσεις
καί τίς κοινωνικές ἀλλοιώσεις
μιᾶς. χωρίς κοινωνικό ἐλεγχο
ἀνάπτυξης καί ἐθεσε τό αἴτημα
Οἱ εἰσηγητές

Κράτος, πού εἰναι ἐπιτέλους ἕνα
κατασκεύασμα, μά κινδυνεύουμε
σάν ἐθνότητα. ”Αλλώστε ἡ Ε.Ο.Κ.

αὐτή τήν ἀρχή. τήν ἀρχή τῶν
ἐθνοτήτων, πάει νά καταλύσει.
Ἀλλά ἐμεῖς εἱμαστε μεγάλης
ἱστορίας, μεγάλου πολιτισμοῦ,
ἔθνος, πῶς ea π’ροχωρήσουμε,
πῶς ea ρίξουμε 6ῆμα α’ αὐτή τήν
ά6υσσα;
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

καί τό ἀκροατήριο

γιά τὴν συμμετοχή τοῦ πολίτῆ στά
ἀναπτυξιακά προγράμματα.
Στή συζήτηση συμμετεῖχε 6'
τέως δήμαρχος κ. Τσολάκης, δ
πρόεδρος τοῦ Δ.Σ. κ. Π. Δούκας,
ὁ πρόεδρος τοῦ TEE, πολλοί ἐπιστήμονες τῆς πόλης, νέοι καί
σπουδαστές.
Μετά τίς εἰσηγῆσεις ἀκολού-.
θησε συζήτηση μέχρι ἀργά τῆ νύχτα μέ τήν ἐνεργητικὴ συμμετοχή
τοῦ κοινοῦ πού συμπλήρωσε ἤ
ἀντέκρουσε τίς εἰσηγήσεις καί
σύνδεσε τά προόλήματα τῆς ἀνάπτυξης μέ τά συγκεκριμένα δεδομένα τοῦ νομοῦ καί τῆς πόλης τῆς
Καόάλας.

καί ἕνα γράμμα...
Ἀπό τόν Ἰ. Γρηγοριάὸη, σπουὁαστή τῶν ΚΑ TEE Καὸάλας πήραμε τό ἀκόλουθα γράμμα, πού
ἀναφέρεται στό ἀφιέρωμα γιά
τήν πόλη.·

’ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ

Πρῶτοχρονιάτικο Πανηγύρι

Τό ΑΝΤΙ στῆν είδικῆ E11δοσή του γιά παιδιά (τεῦχος
115 τῆς 30 - 12 - 78) προκήρυξε Eva διαγωνισμό παιδικοῦ σχεδίου.
Ἐλπίζουμε πώς οἱ μικροί
φίλοι τοῦ περιοδικοῦ — ἤ άλλιῶς τά παιδιά τῶν μεγάλων
φίλων τοῦ περιοδικοῦ - θά
ἀνταποκριθοῦν στῆν πρόσκλησῆ μας καί θά μᾶς στείλουν τά σχέδιά τους σύμφωνα
μέ ὅσα γράφουμε στῆν ἀνακοίνωσῆ πού ἀκολουθεῖ;

"Av γινόταν νά ξαναοργανώναμε μιά γιορτὴ, ἀκόμα καί τήν
ἴδια μέρα, θά τήν ὀργανώναμε
καί πάλι γιά τά παιδιά.
Ἡ ·δικαιολογία; Τό κέφι, ἡ
χαρά, ἡ διάθεση μικρῶν καί με·

γάλων τὴν Κυριακή 31/12/78 στό
«Φιλοπρόοδο ὅμιλο τοῦ Ὑμηττοῦ» στή γιορτή τοῦ ΑΝΤΙ γιά τά
παιδιά.

Τά πρῶτα παιδιά ἐφτασαν ἀπό
τόν Κορυδαλλό καί μετά ἔρχονταν σιγά-σιγά παιδιά τοῦ Ὑμηττοῦ καί τῶν ἀλλων συνοικιῶν.
Πολύ γρήγορα γέμισε ὁ χῶρος

τοῦ θεάτρου ἀπό μικρούς πού εἶ-

Παιδιά,
Τό «ΑΝΤΙ» κόνει Eva διαγω-

χαν τήν ἀποκλειστικότητα του,
ένῶ οἱ γονεῖς παρακολουθοῦσαν
ἀπό τόν ἐξώστη ἤ περιεργάζονταν τίς ἐκθέσεις παιδικοῦ 6ι6λίου
καί ἐκπαιδευτικοῡ παιγνιδιοῦ

νισμό
θέμσῑ
161κή γιορτή στάν Ὑμηπό.

Ἀγαπητό ΑΝΤΙ
Στό τόσο ἐνδιαφέρον, κατά τά
ἄλλα, ἀφιέρωμά σου γιά τὴν Κα6610 (τεῦχος 113) ὑπάρχει μιά
ἀκατανόητη «παράλειψη». Στίς
39 σελίδες τοῦ ἀφιερώματος αῦτοῦ δέν ἀναφέρεται τίποτε γιά τό
ΚΑΤΕΕ Κσὸάλας πού φέτος
μπῆκε στόν τρίτο χρόνο τῆς λειτουργίας του.
Δέν ἀναφέρεται κάν ἡ ὕπαρξή
1:011!!!
Καί αὐτό τή στιγμή πού τά
προὸλῆματα τοῦ KATEEK εἶναι
ἰδιαίτερα ὁξυμένα. Ἀκόμη τά
προὸλήματα στέγης, ψυχαγωγίας,
τρόπος ζωῆς τῶν σπουδαστῶν,
ὅπως καί ἡ’ὅλη λειτουργία τοῦ
ΚΑΤΕΕΚ, πού ἔχουν ἄμεση
σχέση μέ τήν πόλη, δέν δικαιολογοῦν μιά τέτοια «παράλειψη».
Θά μποροῦσα νά ἐχω μιά ἐξ·

ήγηοη;
ΟἨ παρατήρηση εἶναι σωστή.

Ἀλλά δέν εἶναι ἡ μόνη παράλειψη πού εἶχε τό ἀφιέρωμα στήν
Καὸάλα. Πολλές σωστές παρατηρήσεις ὅπως αὐτή μᾶς ὅοηθοῦν
καί ἒλπίζομε πώς μελλοντικά,
ἐπανερχόμενοι στά προὸλήματα
τῆς πόλης θά μπορὲσουμε νά
ἀναφερθοῦμε καί οτά ἐκπαιδευτικά ἱδρύματα.

Γλυπτικῆ

τῆς Ἀργυρῶς,

κέφι ἄρτχισε στίς 11 μέ τό ἔργο«Διαταγῆ γιά γέλια» 6:16 16v
κουκλοθίασο τό « ΚΟΣΚΙΝΟ » τοῦ
Τάκη Σαρρῆ· ἀμέσως μετά ἡ
Μαρία Κυνηγοῦ ἔκανε ἕνα μουσικό παιγνίδι μέ τά παιδιά καί ἡ
ἐκδῆλωση συνεχίστηκε μέ τό θεα-

τρικό παιγνίδι πού διεύθυνε 6
Λάκης Κουρετζῆς μέ τῆν όμάδα

Τέχνης «ΠΑΡοΔοΣ». T6 κὲφι
κορυφώθηκε στό τέλος τῆς γιορτής ὅπου μικροί καί μεγάλοι ἀρχισαν νά χορεύουν καί νά τραγουδοῦν.
Ἡ γιορτὴ έκλεισε μέ τό κόψιμο
τῆς πίτας καί τῂν ἀναγγελία μιᾶς

γλυπτικῆς τῆς Ἀργυρῶς Καρύμπακα - Νεγρεπόντη στῆ Γκαλερί
«Νέες Μορφές». Ἡ ἐκθεση θά
διαρκέσει μέχρι τίς 27 τοῦ Γενάρη.

Τήν ἐρχόμενη Παρασκευή 12
τού Γενάρη ἀνοίγει ἡ ’έκθεση

ι

Τά ἔργα πού θά παρουσιάσει ἡ
γνωστὴ γλὺπτρια είναι ὅλα πάνω
0‘ Eva 1111.116: πέτρα ἀπ’ τό Μεσαγρό τῆς Αίγινας. Ἐκεῖ ζεῖ τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ χρόνου της ἡ
Ἀργυρώ καί ἐκεῖ ἔχει δουλέψει

ἄλλης ἐκδὴλωοης τοῦ ΑΝΤΙ για
τά παιδιά μέ τό Διονύση 20666πουλο μέσ’ στό Γενάρη πάλι 016v
Ὑμηττό, καθώς καί τήν ἀναγγελία ἑνός διαγωνισμοῦ σχεδίου
ἀπό παιδιά μέχρι 15 χρονῶν, μέ
θέμα
«Η
ΣΠΙΤΙ».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΤΟ

Τό ΑΝΤΙ εὐχαριστεῖ ἰδιαίτερα;
Τό «Φιλοπρόοδο ”ὈμιλσὟμηττοῦ», τὴν δμάδα Τέχνης «ΠΑΡΟΔΟΣ», τό Κέντρο δημιουργικῆς ἀπασχόλησης «ΒΙΔΑ», τήν
ΜΑΡΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥ καί τόν
κουκλοθίασο «ΤΟ ΚΟΣΚΙΝΟ»
γιά τήν συμόολῆ τους στῆν ἐπιτυ-

κία τῆς 1109111;ὅλα τά γλυπτά τῆς έκθεσής της.
Τά ἔργα χωρίζονται σέ τρεῖς ένὁτητεςῑ
Ο Τῆ μιά τήν ὀνομάζειῑ «Πίσω
ἀπ’ τίς μάντρες καί τούς τοίχους»,

O Τὴ δεύτερη; «Οἱ ἄνθρωποι
καί τά λαλάρια» καί
O Τήν τρίτης «Τά παραδοσιακά.
Γλάστρες, κρῆνες καί 600111116πετρες».

Παιδικοῡ

σχεδίου

μέ

«ι Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
Z16 σχέδισ μΠορεῑτε νά σχολιάσετε 16 Πολιτικὰ γεγονότα,
τίς Πολιτικές συζητήσεις τῶν
μεγάλων. 606 ἀκοῡτε ἀπ’ τό
ρσδιόφωνο,6λέηετε στήν τηλεόρσση ἠ διαθάζετε στίς έφημερίδες, E! καί φυσικά ὅσα συζητᾱτε μεταξύ σας γιά τήν Πολιτικὴέ
Βάλτε όλο σας τό κέφι καί
κ-άντε καλσμΠούρι μέ τήν ψυχή
σας.
Τά σχέδιά μΠορεῑτε νά τά ζωγροφίσετε σέ ὅ,τιδήΠοτε εἶδος
καί μέγεθος χαρτιοῡ.
T6 σχέδιά νά 1'6 Βάλετε σέ
Eva φάκελο καί v'6 τά τσχυδρομήσετε στὴ διεὺθυνσηῑ
Περιοδικὸ ΑΝΤΙ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα (601)
Καί Πάνω στό φάκελο γράψετε τό ὄνομα καί τή διεύθυνσή σας.
Στό διαγωνισμό μΠοροῡν v6
n6pouv μέρος 1101616 μέχρι
ἡλικίας 15 χρονῶν. Πάνω στό
σχέδιο v6 γράψετε τό ὄνομά
σας κοίτην ἡλικία σας.
, Θά δοθοῡν Πέντε '(00 Βρα6εῑσ. T6 6006510 66 εἶναι 1116
σειρά 6116 616110 γιά 1101616: «Ἠ
τέχνη γιά 16 1101616», «Τὸ
Παραμύθι μέ 16 χρώματα», «‘0
μικρός Νικόλσς», «01 0116901».
«Ἠ ”ΑκρὸΠολη καί ὴ ἱστορία
Τῆς».
T6 σχέδιά θά κρίνουν καί θά
δισλέξουν γιά 6ρά6ευση 010K1τσογράφοι Κώστσς ΜητρόΠουλος, Μέντης ΜΠοστσντζόγλου
(ΜΠΟΣΤ) καί ἡ ψυχοΠσιδσγωγός κ. Ντίνσ Διθάρη. Γραμματέσς τῆς ἐπιτροπῆς θά εἶναι ἡ
Εἰρήνη ψαρέλλη.
T6 σχέδιά Πρέπει v6 έχουν
ταχυδρομηθεῑ μέχρι καί τίς 5
Μαρτίου 1979.
”Ολα 16 σχέδιά θά έκτεθοῡν
σέ 1116 EKeeon Ποὺ Θά όργανώσει εἰδικά γι’ αὑτό τό ΑΝΤΙ καί
16 Βραθευμένα 96 δημοσιευθοῡν στό Περιοδικό.
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΙΩΝΗΣ ·

Ἀναμνηστικῆ ἓκθεση·
Τῆς Ντόρσς Ἠλιοπούλσυ Ρογκόν
Μιά μνημειακή σέ ἔκταση καί σέ περιεχόμενό ἔκθεση τοῦ
ζωγραφικοῦ καί τοῦ ἀρχιτεκτονικού ἔργου τοῦ Δ. Πικιώνη έγκαινιάστηκε στήν Ἐθνική Πινακοθήκη. Κάπου 400 ζωγραφικά
ἔργα (σχέὸια μέ μολύόι, μέ μελάνη, ἀκουαρέλες καί μερικά λάὁια), ἀρχιτεκτονικά σχέὸια, καθώς καί μερικά σχέὸια γιά ἐξώφυλλλα καί ὅιὸλία πλαισιωμένα ἀπό φωτογραφίες τῶν κτιρίων καί τῶν ὁιαμορφώσεων χώρου, ζωντανεύουν μπροστα μας
τό πολύπτυχο καί μεγάλο ταλέντο αὐτοῦ τοῦ δημιουργοῦ.
Τό ζωγραφικό ὐλικό εἰναι παρουσιασμένο σέ ένότητες πού ἔχει
χαρακτηρίσει 6 ἴδιος 6 ΠικιώνηςςιιἊναμνήσεις Παρίσι»
(σχέδια 1910-1925), «Ἀρχαῖα»
(1910-1920), «Ἀπό τῆ Φύση»
(1905-1930),

«Βυζαντινά»

(1915-1946), «Τῆς φαντασίας»
(1930—1940) καί (1940—1950),
«Ἀττικά» (1940-1950), «Ἀρματωλοί καί κλέφτες»(1950-1955).
«Ναυτίλος» (1950-1955) 01oκληρώνεται μέ διάφορα χαρακτηριστικὰ ὅιογραφικά ἐνθυμήματα (αὐτοπροσωπογραφία, πορτραῖτα καί γενικότερα ἁπεικονῆσεις μὲ θέμα τῆ γυναίκα του, τήν

κόρη του, κ. 6.).
’A116 τό ἀρχιτεκτονικό
έργο

έχουμε

τῆν

εὐκαιρία

του
νά

δοῡμε συγκεντρωμένα, έδῶ, τά
διάφορα «στάδια» τῆς ἐκπόνησης
ἑνός ,ἔργου ἀρχίζοντας ἀπό τά
πρῶτα ἐλεύθερα σκίτσα, τίς όλοκληρωμένες ζωγραφικές συνθέσεις πού ἀναδύουν αὐτούσια τήν
ἀτμόσφαιρα τοῦ περιὸάλλοντος

χώρου μέχρι τά τελικά ἀρχιτεκτονικά σχέδια καί τῆ μεθοδικὴμελέτη τῆς παραμικρής λεπτομέρειας.
Εἶναι ὃέὸαια, κάτι περισσότερο ἀπό γνωστὴ ἡ προσωπικότηω τοῦ Πικιώνη, ἡ πολύτιμη ὑποδειγματική προσφορά του ὅχι
μόνο στῆ διατήρηση, ἀλλά καί
στῆν ἀναὸίωση τῶν θεμελιακῶν
συστατικῶν τῆς πολιτιστικῆς μας
κληρονομιᾱς, στῆν «ἐντόπιοη»
τῆς αὐθεντικῆς αἰσθητικότητάς
της.
Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι σφράγισε ὅχι ἁπλῶς μιαν ἐποχή, ἀλλά
γενικότερα τόν ἑλληνικό χῶρο,
ὅτι διαμόρφωσε γενιές ἀρχιτεκτόνων καί ζωγράφων κι“ ὅτι, εἰδικότερα, σέ ὅτι ἀφορᾶ τούς τελαυταίους, 12111195005 ὅχι ’μόνο
τούς σύγχρονούς του καλλιτέχνες,
ἀλλά καί τούς ἀντιπροσώπους
τῆς νεώτερης γενιὰς ὑποδεικνύοντιὶς τους ὅ,τι ὂρίσκεται
πολύ πιό κοντα τους σάν ἐρέθι0110;

Arm n1 πρυυχιὸια για τόν οἰκισμό τῆς Αἰξωνῆς.
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Δημήτρης ΠικιώνηςἩ ἁπλότητα ἑνός κυματίου, ἡ
γοητεία τῆς ἀνόθευτης, παρθένας
φύσης, κι“ ὅτι πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ
«Ἀνατολή καί τό Βυζάντιο»
ἀποκάλυψαν 016v ἴδιο «πώς ἡ
δημιουργία μιᾶς ἀνηγμένης ἀπό
τή φύση καί ἀπ’ τήν ὕλη της μίμηση συμόολικῆς γλώσσας, εἶναι
ὁ δρόμος ὁ μόνος ἔγκυρος κι”
ἄξιος τοῦ πνεύματος, γιά νά ἐκφράσει τίς ἰὸέες καί τά συναισθήματα μας ἀπ’ τή Ζωή».
Μέσ“ ἀπ’ ὅλα τά διδάγματα καί
τίς όρμήνειες πού έδωσε. ειτε μέσ’
ἀπό τά ἀρχιτεκτονικά καί τά ζωγραφικά του ἔργα, εἴτε μέσ’ ἀπ’
τό γραπτό του λόγο, 6 Πικιώνης
ἐξακολουθεῖ νά ζεῖ στῆ μνήμη
μας καί νά μᾶς ὑπενθυμίζει πόσο
«καίρια» καί «δημιουργικὰ» ἐννόησε καί συνέλαὸε τή συνεργασία ἀνάμεσα στῆν ἀρχιτεκτονικῆτὴ φύση καί τόν περιὸάλλοντα
χῶρο, ἐτσι ὥστε τό κάθε κτίσμα

νά δένει μαζί του ὀργανικά, κοντολογῆς, νά «φυτρώνει» μέσ’ ἀπ’

αὐτόν. Στά ἀρχιτεκτονῆματά του,
ἡ μορφή τοῦ κάθε κτίσματος. ὁ
τρόπος μέ τόν ὁποῑο εἶναι χρησιμοποιημένα - ἀξιοποιημένα τά
ῦλικά καί, γενικότερα, τό «στήσιμο» στό χῶρο - ἀπό τά πρῶτα
σχέδια στό πόδι, τίς ὁλοκληρωμένες ζωγραφικές συνθέσεις πού
-ἀναμεταδίδουν ἀτόφια τήν ἀτμόσφαιρα τοῦ τοπίου μέχρι τό τελικό ἀποτέλεσμα καί τήν παραμικρῆ λεπτομέρεια (ἀνασὺνθεση
τῶν λαϊκῶν μοτίὸων σέ μιά
κρήνη, «ὃυζαντινό» κόσμημα σέ
μιά τοιχοδομία) μᾶς ἀποκαλύπτουν Eva ἀκούραστα ἐρευνητικό
μυαλό κι’ ἕνα αλάθητο ἓνστιχτο
πού δημιουργεῖ 111‘ ἀναδημιουργεῖ τό κάθε ἐρέθισμα ὁποιαδῆποτε κι“ ἂν εῖναι ἡ προέλευσῆ του
(ἀρχαιότητα, ὃυζάντιο, ἀνατολὴ,
τοπικῆ λαῖκῆ τέχνη, κ. 6.).
_
Ἡ τωρινή παρουσίαση δέν
ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἕνα φόρο τιμῆς
γιά τήν ἐπέτειο τῆς πρώτης δεκαετίας ἀπό τό θάνατο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἀρχιτέκτονα. Μᾶς
11906611151 11é μιάν ἰδιαίτερα μεγάλη ἐνταση τῆ μεγάλη ἀπώλεια
πού ἀντιπροσώπεύει 6 θάνατός
του μέσ’ ἀπό τίς ἀναπόφευκτες
συγκρίσεις πού κάνουμε μέ ὂ,τι
ἐπικρατεῖ σήμερα γύρω μαςῑ
Τόν κυκεώνα τῆς ούχρονης ἀρχιτεκτονικῆς στόν τόπο μας. Τό
«χάσμα» πού όλοένα ἁπλώνεται
μέ τό συνεχῆ «6100116» τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾱς καί τῆ

μεθοδευμένη ἀλλοίωση τοῦ περι6άλλοντος χώρου. Μέ αὐτά τά
δεδομένα, ἡ ἄγνοια κι“ ἡ ἐγκληματικὴ ἀδιαφορία πού δείχνουμε
σήμερα γιά τήν πολιτιστικὴ μας
κληρονομιά, τή μόνη ἱκανή νά
μᾶς τροφοδοτήσει ἐπ’ ἄπειρον μέ
μοναδικές στῆν ἁπλότητα καί τῆν
ὀρθότητά τους λύσεις - κάτι πού
ἀπέδειξε, πρῶτος ὁ Πικιώνης —
έχει όλοένα καί πιό (’ἰσχημα ἐπα-

Ἀπό τά «Γλυπτικά» σχέὸια, μολύὸι.

EKAOZEIZ BIBAIOFIQAEIO
’ ; ῑοΛοΝοι 103 - IHA. τόμια j
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΚΑΙ 01 4 ΤΟΜΟΙ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΤΣΗΞΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
τοῦ Π. KAAOAIKH

«Ἱερά Ὁὸός» - Am); του I920.
κωκυ-«ιιι. και μας ἐξωθεῖ, δίχως

«ἕρμα» νά ὅολοδέρνουμε ἀνάμεσα σέ νοθευμένες, ἀπρόσωπες
λύσεις.
Περιδιαὸάζοντας τήν έκθεση
αἰσθανόμαστε ἀκόμα ἐ’να κάποιο
«δέος» μπροστα στῆ θαλερότητα,
τήν ποικιλία καί τήν ἀστείρευτη,
πηγαία φαντασία τοῦ δημιουργοῦ
πού προικίζει τό κάθε του ἐργο
μέ μιά ξεχωριστὴ προσωπικότητα. Πέρα ἀπό τά ἀρχιτεκτονικά
σχέδια, τά προσχέδια καί τίς
ὁλοκληρωμένες ζωγραφικές συνθέσεις πού όδήγησαν σέ αὐτά ξετυλίγεται, ἐδῶ μπροστά μας, ένας
ὁλόκληρος κόσμος ίδωμένος μέσ’
ἀπό τήν ὑπερευαισθησία τοῦ Πικιώνη γιά νά μᾶς ἀναμεταδώσει
ἀτόφια τή γοητεία πού αἰσθάνθηκε ὁ ἴδιος, μπροστά;
Σέ Eva φύλλο, σέ Eva τοπίο, σέ

μιά μορφή ὅγαλμένη ἀπό Eva ἀρχαῖο ἐπιτύμὸιο, ἀπό ἕνα γεωμετρικό ἀγγεῑο, ἀπό μιά ὅυζαντινή
άγιογραφία, ἀπό τή λαϊκή μας
παράδοση καί τήν ἱστορία. Μέ
τῆν ’ίδια άμεσότητα μᾶς «μυεῖ»
ἀκόμα καί σέ πιό σύνθετες ἀναζητῆσεις; Στά λογῆς - λογῆς συμπλέγματα μέ ἀφορμή τό γυναικεῖο σῶμα, στίς“«Νεφε’λες». Στό
ὀργανικό «δέσιμο» τοῦ συμόολικοῦ στοιχείου μέ τίς ἐπιμέρους
χαρακτηριστικές
ἀπεικονίσεις
τοῦ τοπίου, στά «Ἀττικά»; συν-

θέσεις πού μάταια προσπαθοῦν
νά «φτάσουν» μερικοί νεώτεροι
καλλιτέχνες προσανατολισμένοι
σέ μια συμοολική-ἐννοιολογικῆ
ἀναπαράσταση τῆς «ἑλληνικότητας». Στίς ἄλλοτε πιό κοντά στά
«πρότυπα» κι’ ἄλλοτε πιό ἐλεύ-

θερα

δοσμένες

«Βυζαντινές»

μορφές. Τέλος, οτή ζωντάνια καί

τῆ φυσικότητα τῶν λαῖκῶν μορφῶν ὅπου τα ἐπιμέρους «προκλη-

τικά» στοιχεῖα (κολλάζ ἀπό πλαστικά τραπεζομάντηλα, ἀσημόχαρτα, κάρτ-ποστάλ, κ. ἀ.) μετουσιώνονται σέ ἔργα τέχνης.
Κι“ έδῶ ἀκριῧῶς ἐξακριόώνουμε τῆν ἀνεκτίμητη συμὸολή

τοῦ Πικιώνη. Εἶναι ὅτι ὁ τελευταῖος κατορθώνει νά ἐντοπίζει,
νά ἀποκαλύπτει καί νά προὸάλλει τήν ὐπόσταση τοῦ καθε ἐρεθίσματός του έτσι ὥστε νά ἀποδεικνύεται ἡ ὅαθύτερη, ἀδιάσπαστη
ἑνότητα τῶν πολιτιστικῶν μας
μαυρτυριῶν, Μέ
αὐτό
τό
«σχῆμα» ἡ Βυζαντινῆ “Αγία ἔχει
τό παράστημα τῆς Δήμητρας. Ὁ
«κλέφτης» στά ὅουνά προὸάλλει
μέ τό εἰκονογραφικό σχῆμα τοῦ
προφῆτη. Ἡ λαϊκή μορφή ἀποδεικνύεται ἀκλόνητο ἀρχέτυπο
κι“ ὴ μελέτη γιά τό Κέντρο τῶν
Δελφῶν ὑπόδειγμα γιά ἕνα «σύγχρονο τέμενος».
Πέρα, ἐτσι, ἀπό τήν άριστη τεχνοτροπία, τῆν ἀπαράμιλλη εὐχέρεια στό σχέδιο, τήν ἱκανότητα
γιά σύνθεση, τήν, ψυχολογικῆ
προσέγγιση τοῦ κάθε ἐρεθίσματός
του, τό μέλημα του γιά τήν προέλευση, τῆν ἐξέλιξη καί τή δημιουργικῆ ἀξιοποίησῆ του, καθώς
κι’ ὅλα τά ἄλλα χαρίσματα τοῦ
Πικιώνη πού εἶναι πολύ γνωστά
γιά νά τά ἀναφέρουμε ἐδῶ,
ἐκεῖνο πού ἐπιὸάλλεται νά τοῦ
ἀναγνωρίσουμε εἶναι ἡ δημιουργική ἀνάπλαση τῆς πολιτιστικῆς
μας κληρονομιᾱς κι’ οἱ ὑποδείξεις πού μᾶς ἐδωσε γιά τῆ διατὴρηση καί τήν ἐπαγωγική της ἐξ·
έλιξη. Κι’ αὐτό ὅχι ἁπλῶςσά μιά
τιμή γιά τῆ μνῆμη του, ἀλλά σά
δικλείδα ἀσφαλείας για τῆ δική
μας έπιὸίωση, μιά πού ὅπως ὁ
ἴδιος χαρακτηριστικά τόνισε;
«Τό νά μήν μπορέσουμε, ἴσως
κάποτε μᾶς συγχωρεθεῖ, τό νά
μὴν προσπαθῆσουμε, ποτέ».

0 V Mé τήν κυκλοφορία τοῦ I" τόμου ὁλο-·
κληρώθηκε τό «ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΜΑ» τοῦ Π.
Νερούδα πού κυκλοφορεῑ καί σέ ἓναν πολυτελῆ - δεμένο τόμο.

νεα βιβλια;
Ο Κυκλοφόρησε ό Β’ τόμος τῆς Πολιτικῆς
Οἰκονομίας τοῦ Πανεπιστημίου Λομονόσοφ τῆς Μόσχας.
O E. DURKHEIM: Κανόνες Κοινωνιολογικῆς
Μεθόδου.Μεταφραση
έπιμέ
λεια; A. Μουσούρου.
Ο ΜΑΧ WEBER:
CH

Προτεσταντικῆ

Ἡθικῆ καί τό πνεῦμα τοῦ Καπιταλισμοῦ.
Ο Π. ΝΤΟΥΣΚΟΥΞ “H Οἰκονομικῆ στροι
τηγικῆ τοῦ Ἴμπεριαλισμοῦ καί ῆἹΞλλάδα.
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μιά ταινία πού συμὸάλει διπλάῑ
στό νά γνωρίσουμε ἀκόμα καλύτερα τῆ χώρα μας καί τούς ἀνθρώπους πού τῆν κατοικοῦν,
ἀλλά συμὸἀλει ἐπίσης - κι’ αὐτό

Τρία ἑλληνικά ντοκυμανταίρ
”Από τίς 15 ὥς τίς 21 τοῦ Γενάρη ὁ κινίφος -ΟΡΦΕΥΣ
(Λεωφ. Βουλιαγμένης) παρουσιάζει ἕνα πρόγραμμα μέ δυό
ταινίες μεσαίου μήκους (((Ὁ Γιῶργος ἀπό τά Σωτηριάνικα»
τοῦ Λευτέρη Ξανθόπουλου καί «Θεσσαλονίκη 6,5 Ρίχτερ» τῆς
Γκαίης Ἀγγελῆ) καί μιά ταινία μικροῦ μήκους, τά «Σπάτα» τῆς
Ἀλίντας Δημητρίου,
Ἡ προὸολή αὐτῶν τῶν ταινιῶν θά δώσει τήν εὐκαιρία στούς
θεατές πού θά τίς παρακολουθήσουν νά διαπιστώσουν τίς ἐπιλογές - αἰσθητικές καί ἰδεολογικές - πού κάνουν οἱ Ἐπιτροπές
πού διορίζει τό Ὑπουργεῑο Βιομηχανίας στήν Πρόκριση καί τή
Βράὸευση διαγωνιζομένων ταινιῶν. Στή ὅάση αὐτή δημοσιεύουμε σήμερα τίς παρουσιάσεις τῶν ταινιῶν αὐτῶν ἀπό
τρεῖς κινηματογραφικούς κριτικούς.

ῐσως εἶναι τό σπουδαιότερο - καί
στή δικὴ μας,προσωπικῆ αὐτον
γνωσία.
ΣΠΑΤΑε
T6 Στιφάδο
τοῦ ”Ἀγ- Πέτρου
τῆς Ἀλίντας
Δημητρίου
mu [Kama

Ἡ ταινία εἶναι Eva ντοκυμανταίρ πάνω 0‘ Eva ἔθιμο μέ 1:90χριστιανικές ρίζες, πού έπιόίωσε

μέχρι σήμερα ἀλλάζοντας συνεχῶς μορφές καί ἐξακολουθεῖ νά
τελεῖται ἀπό τούς κατοίκους τῶν
Σπάτων.
Κάθε ντοκυμανταίρ σ’ Eva

11911110 ἐπίπεδα, εἶναι ή ἀναπαρα«Ὀ Γιῶργος
ἀπό τά
Σωτηριάνικα»
τοῦ Λευτέρη
Ξανθόπουλου
mu Δ . [rm/palm

Ἡ ,ταινία τοῦ Ξανθόπουλου
πρρὸληματίζειαι πάνω στό κοινωνικό μέγεθος «μετανάστης»
καί μάλιστα «Ἕλληνας μετανάστης». Ἀλλά πόσο μεγάλη -— καί
εὐχάριστη - εἶναι ἡ ἔκπληξη τοῦ
θεατῆ ὅταν, πολύ γρὴγορα, διαπιστώσει πώς 6 Ξανθόπουλος,
ἀντί νά περιοριστεῖ σέ μιά μονογραμμική καί ρητορεύουσα κατα-

γραφὴ αὐτοῦ τοῦ φαινομένου,
προχωρεῖ σέ μιά σύνθεση πολυσῆμαντη ὅπου 6 μελοδραματισμός καί ἡ ώραιοποίηση δέν
ἔχουν καμιά θέση. Ὁ κεντρικός
του ἥρωας, 6 Γιῶργος ἀπό τό χωριό Σωτηριάνικα, δέν εἶναι κάποιος ἐξαθλιωμένος φουκαράς
στό σκλαὸοπάζαρο τῆς Γερμανίας ἀλλά, ἀντίθετα, Eva; ἐπιτυ-

χημένος ’Έλληνας τῆς διασπορᾶς
μέ Μερσεντές καί γούνινο παλτό,
ένας Ἕλληνας πού ἀνανεώνει τήμυθολογία
τοῦ
ἐπιτυχημένου
μετανάστη 1:013 ὲνσαρκώνει «τό
πεπρωμένο» αὐτό - ὅμως λέει 6
Ξανθόπουλος - πού διδάσκεται
στά σχολειά ἀπό τά μικράτα μας
σάν ἀνησυχία τῆς ράτσας ὅπου
«κάθε Ἕλληνας κι’ Eva; ταξιδιάρης Ὀδυσσέας»,
Ἔχοντας σάν ἀφετηρία αὐτό τό
πρόσωπο, 6 Ξανθόπουλος ἀναπτύσσει μέ τρόπο ἀκτινωτό τὴν
ἔρευνά του πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις ἀνασυνθέτοντας τό περιΕάλλον καί τόν περίγυρο, κοινωνικό καί συναισθηματικό, ὅχι πιά
τοῦ ῆρωά του, ἀλλά ὅλων τῶν
ἡρώων αὐτοῦ τοῦ εἴδους. ”E101 6
Γιῶργος ἀπό τά Σωτηριάνικα
πού ἡ φυσικὴ του παρουσία στῆν
ταινία δέν ξεπερνάει τά 7 ἦ 8 λεπτὰ, «ὑπάρχει» ἀδιὰκοπα καί
καταλήγει νά εἶναι ἡ συνιστώσα
τῶν κοινωνικῶν μηχανισμῶν πού
46

16v περιὸάλλουν καί τόν διαμορφώνουν. M‘ αὐτό τόν τρόπο, διαγράφεται λίγο-λίγο 6 πραγματικός σπαραγμός τοῦ μετανάστη
πού ἀπεγνωσμένα προσπαθεῖ νά
6ρεῖ μιά νέα «ταυτότητα» καί νά
συγκολλὴσει τὴ χαμένη του μνήμη
(νά ξαναὸρεῖ, δηλαδὴ, τῆ «ρίζα

1011»), νά πάψει νά εἷναι τό

γωγή τῆς πραγματικότητας 1:013
πετυχαίνεται μέ 1110 πιστή καταγραφὴ τῶν στοιχείων της. Στή
προκειμένη περίπτωση, αὐτό τό

τόν κάνει ν’ ἀποφεύγει τίς μηχανιστικές ἐξηγήσεις καί νά μὴ χάνει οὐτε στιγμὴ ἀπό τά μάτια του
τόν ἀνθρώπινο παράγοντα. Κάθε
ἀντικείμενο ἤ κοινωνικὴ ἐκδῆλωση, αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ ὑλικὴ ὑπόσταση τῆς ταινίας του, ὑποδηλῶνει τὴν ἀνθρώπινη παρουσία, εἱναι προϊόν ἐνός ἀτομικοῦ ἠ συλλογικοῦ λυρισμοῦ. Τά κινηματογραφικά του μέσα ἀπαιτοῦν ὅπως λέει καί 6 ἴδιος - ἀπό τόν
δέκτη-θεατή καί μιά προσπάθεια

ἀποκρυπτογρὰφησης τῆς χρήοης
τους. Ἡ παρεμὸολὴ τοῦ φίλμ καί
τῆς μηχανῆς SUPER-8 εἶναι ταυτόχρονα Eva τεχνικό μέσο ἔκφρασης, Eva; τρόπος γιά νά ἐκφραστεῑ κανείς, ἀλλά καί ἕνα καταναλωτικό προῖόν πού δέκτης του
εἶναι - μεταξύ ἄλλων - καί ὁ
«ἐπιτυχημένος» μετανάστης,
Χωρίς ψεύτικες ώραιοποιήσεις,
χωρίς κενολόγους «λυρισμούς»,
σαρκαστικῆ καί τρυφερὴ συνάμα,
ἡ «ματιά» τοῦ Λευτέρη Ξανθόπουλου, «ὂλέπει», καταγράφει
καί έκθέτει διαμέσου μιᾶς πολύ
προχωρημένης ὡριμότητας τῶν
ἐκφραστικῶν του μέσων, δηλαδήτοῦ κινηματογράφου. Ὁ «Γ ιῶργος ἀπό τά Σωτηριάνικα» εἶναι

δημιούργησαν εἱναι τό θέμα τῆς
τελευταίας ταινίας τῆς Γκαίης
Ἀγγελῆ.
Ἡ «Θεσσαλονίκη 6,5 Ρίχτερ» πού ἡ ἀξία της ἀναγνωρίσθηκε
στό φεστιῧάλ ταινιῶν μικροῦ μῆκους τῆς Δράμας ὅπου ἀπέσπασε
τό Α’ ὅραῦεῖο ντοκυμανταίρ μέσα στά 40 λεπτά πού διαρκεῖ,
ἀφηγεῖται τά κυριότερα συμ6άντα στῆ μετασεισμική Θεσσαλονίκη. Χωρίς τῆ χρησιμοποίηοη
τοῦ «Σπηκάζ», μέ ὲλάχιστες μαρτυρίες-μονολόγους τῶν ἱδιων τῶν
σεισμοπαθῶν, καταγράφονται ὁ
φόὸος καί ἡ ἀγωνία τοῦ ᾳῠριο, ὴ
μεταλλαγὴ τῆς ζωῆς ἀπό τὴν
ἀπομόνωση τῆς πολυκατοικίας

οτήν ἐπαφὴ τῆς ὁμαόικῆς ζωῆς

ἀναπαραγωγή τῆς πραγματικότητας, ἀλλά καί ἔρευνα πάνω σ’ αὐτήν, γιά v' ἀνακαλύψει οὐσιωδέστερα στοιχεῖα πού κρὺὸονται
πίσω ἀπό τή προφάνειά της. Στά
«Σπάτα», τό δεύτερο αὐτό ἐπίπεδο στοιχειοθετεῖται ἀπό τήν,
ἠχητικὴ μπάντα. Ἡ ἠχητικὴ
μπαντα περιέχει Eva λόγο ἀνθρωπολογικῆς ἑρμηνείας τῶν
στοιχείων τοῦ ἔθιμου 1:013 μαζί μέ
τήν ὀπτικὴ καταγραφή του δείχνουν τὴν κοινωνικὴ λειτουργία
1011: o11v11’1911011 καί συνοχὴ. Ταυτόχρονα ἡ ἠχητικὴ μπάντα περιέχει καί Eva «δρώμενο» λόγο, θά
λέγαμε, πού ἐκφέρεται ἀπ’ αὐτούς πού συμμετέχουν καί δείχνει
πώς λειτουργεῑ 6 μηχανισμόςἔθιμο; θαύματα, ποινές, ξορκισμός. Μέσα ἀπ’ αὐτό τό πραγματικό ὑλικό («δρώμενος λόγος»)
ξῡτηδάείστίς στιγμές τῆς τελετουργικῆς ἔντασης τό κακό 1:013
τούς ἀπειλεῖε ἡ ἐγκατάσταση τοῦ
νέου ἀεροδρόμιου. Τό ἀεροδρόμισ 01:6 Σπάτα θά πάρει τόν
κάμπο, διό-[οπο τῶν σημερινῶν
κατοίκων καί 6 μηχανισμός-ἔθιμο
καλεῖται νά ξορκίσει τό κακό
αὐτό καί νά διατηρήσει τήν
ὑπάρχουσα ἰσορροπία τῆς κοινότητας.
'O τεχνολογικός πολιτισμός,
ἀντίθετα ἀπό τίς προηγούμενες
κοινωνίες, δέν προὸλέπει καί δέν
ἀναπτύσσει σχέσεις ἰσορροπίας
μέ τόν ντόπιο πληθυσμό γιά τίς
νέες συνθῆκες πού θά τοῦ ἐπιὅάλλει.

ταινία του εἶναι ὑποδειγματικὴ)

Οἱ σεισμοί τοῦ περασμένου καλοκαιριοῦ στῆ Θεσσαλονίκη καί
τά κοινωνικά προὸλῆματα πού

τῶν καταυλισμῶν.

μὲ «ἱστορία».

ταινία τοῦ Ξανθόπουλου εἶναι,

mu Ir. Kori/061mm

νηματογράφιση τῶν στοιχείων
1:013 συνθέτουν τό E91110: 16 σφάξιμο τῶν ζώων, τό καθάρισμα
τῶν κρεμμυδιῶν ἀπό τίς γυναῖκες, 16 μαγείρεμα τοῦ φαγητοῦ

-ἵσως, μιόι ψυχρὴ κοινωνιολογικῆ
μελέτη· κάθε ἀλλο. ”H 600161
γνώοη τῆς μεθόδου πού χρησιμοποιεῖ (κι’ ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἀποψη ἡ

Ἀγγελή

πρῶτο ἐπίπεδο εἶναι ἡ πιστή κι-

«προϊὸν» μιᾶς κοινωνίας πού
εὐημερεῖ (καί πού στά πλαίσιά
της εὐημερεῖ κι’ 6 ἴδιος) καί νά
ξαναγίνει μιά ἀνθρώπινη ὕπαρξη
Θά φαντάζεται κανείς ὅτι ἡ

θεσσαλονίκη
6,5 Ρίχτερ
τῆς Γκαίης

ἀπό τούς ἀνδρες καί τέλος ῆ διανομὴ τοῦ φαγητοῦ. Ἕνα ντοκυ-

μανταίρ, ὅμως, δέν εἶναι μονάχα

Ἡ μορφή τῆς ταινίας εἶναι
λιτὴ. Τό κύριο χαρακτηριστικό
της εἶναι τό ἔντεχνο μοντάζ της.
Οί διάφορες ἐνότητες-πλάνα της
(πόλη πρίν τό σεισμό - σεισμός πόλη τή νύχτα -ᾕέφημερίδες, ἐπίκαιρα - ρῆγμα στό ἐπίκεντρο τοῦ
σεισμοῦ -— πόλη έρημωμένη κτλ.) ἀρθρῶνονται μεταξύ τους
ἰσομερῶς. Ὁ φιλμικός χρόνος τῆς
κάθε μιᾶς ὁρίζεται σέ σχέση μέ τή
θεματολογική της σημασία μέσα
στό σύνολο τῆς ταινίας καί ὅχι
ἀπό τῆν πρόθεση τῆς δημιουργίας
ἐντυπώσεων ἡ ἔντασης. Ἡ ἑνιαία
μορφή τῆς ταινίας ἐπιτυγχάνεται
ἀπό τῆ χρησιμοποίηοη περιγραφικῶν ,πλάνων - πανοραμίκ τῶν
χώρων - πού ἐναλλάσονται μέ
ὑποκειμενικά πλάνα στά ὁποῖα ὁ
θεατὴς ταυτίζεται μέ τὴν κινηματογραφικὴ μηχανὴ καθώς αὐτή
περιπλανᾶται μέσα στίς καταστροφές. Τά πλάνα μέσα στούς
καταυλισμούς ἀποτυπῶνουν τῆν
καθημερινότητα καί τὴ συνέχιση
τῆς ζωῆς πού τίποτα δέν τῆ σταματᾱ. Ἡ νότα αἰσιοδοξίας πού
ὑπάρχει στά πλάνα αὐτά προξενεῖται ἀπό τήν ἐνεργητική ἀντιμετώπιση τῆς κατάστασης· ἀπό
τούς ἴδιους τούς σεισμοπαθεῖς.
Ὁλόκληρη σχεδόν τήν ταινία
τήν συνοδεύει σάν μουσικὴ ὑπόκρουση ἠλεκτρονικῆ μουσική μία θαυμάσια δουλειά τοῦ Βαγγέλη Κατσούλη - συμόάλλοντας
στὴ διαμόρφωση τοῦ ἰδιόμορφου
κλίματός της. Ἡ έντασῆ της, στίς
ένότητες τῶν ἀρχαίων χώρων καί
κυρίως στό τέλος τῆς σκηνῆς τῶν
ἐκκλησιῶν ὅπου ἀναμιγνύεται μέ
τίς ψαλμωδίες ἀπό τή λειτουργία

στάν ’Ἀγιο Δημήτρη, δημιουργεῖ
μία ἐφιαλτική ἀτμόσφαιρα τονίζοντας τήν ἀδιαφορία καί τίς εὐθύνες.

P N

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΙΟΝΤΑΚΗ.·
Ὑπόγειο Γκαράζ.

Κόδρος, 1978
Εἶναιη τρίτη ποιητική συλλογὴ
τοῦ γνωστοῦ ποιητῆ Χριστόφορου Λιοντάκη, πού ἀπό τό« [’έλος
τοῦ τοπίου» (1973) καί ἰδίως ἀπό
τὴ «Μετάθεση» (1976) ἔδειξε ὅτι
κατέχει τά μυστικά τῆς ποιητικῆς
ἔκφρασης,ὅσο ἐλάχιστοι ἀπό τούς
ποιητες τῆς γενιάς του, αὐτῆς πού
ἀποκλήθηκε γενιά τοῦ ’70. Πέρα
ὅμως ἀπό τὴ γνώοη τῆς τεχνικῆς
καί τῆν παιδεία 1:013 ἡ τελευταία
ὑποδηλώνει, ὅ,τι σέ σταματᾶ στήν

ποίηση τοῦ X. A. εἶναι 6 ἐσώτερος κραδασμός καί ἡ ἀγωνία του
πού

ὸιαρκως

μεταλλάζει

ἀπό

τό ὐπαρξιακό στό κοινωνικό έπίπεδο καί τό ἀντίστροφο.
FRANCIS PONGE:
Ἡ φωνή τῶν πραγμάτων.
Μεταφ..’ Χριστόφ. Λιοντάκης
Πλέθρον, 1978
Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού μεταφράζεται στά ἑλληνικά 6 πολύ
γνωστός στῆ Γαλλία καί σέ ἀλλες
χῶρες, Φράνσις Πόνζ, Ἐνδεικτικό τῆς ἀξίας του εἶναι ὅτι ἔχει
τιμηθεῖ μέ τό ΔιεθνέςΒραὸεῐο
Ποίησης τοῦ Κάπρι (1959) καί τό
Διεθνές Λογοτεχνικό Βραὸεῖο
Books Abroad Neustadt (1974),

ένῶ κριτική παρουσίαση τοῦ ἔργου του ἔγινε στή Σορὸόνη ἀπό
τόν Φ. Σολλέρς τό 1960. Πολύ
ἐπιτυχημένη ἡ μετάφρασὴ του
ἀπό τόν X9. Λιοντάκη, 6 ὁποῖος
δουλεύοντας ’μέ εὐσυνειδησία
ἀσυνὴθιστη για τούς καιρούς μσς,
κατώρθωσε νά τόν μεταφράσει
διατηρώντας ὅλη τὴν εὐαισθησία
καί τὴν ἀκριὸολογία τοῦ πρωτότυπου.
ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΑΛΙΟΤΣΟΥ.·

Δεκεμόριανή νύχτα.

ᾼΝΤΡΕΑ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ.·
Ξένη 101/015va0: Φυσιογνωμίες
Γ ’ τόμος
Ἐκδόσεις «Δημ. N. Παπαδήμα»
Ἀθήνα 1979.
Ἔργο πολυμάθειας μᾶλλον καί
ὁριακῶν προσωπικῶν προσεγγίσεων παρά οὐσιαστικῆς συμὸολῆς

στή γνώοη τῶν μεγάλων τῆς ξένης
λογοτεχνίας. Περιθωριακές κάποτε σημειώσεις. Οἱ έπιλεγέντες
καί παρουσιαζόμενοι ὑπερκαλύπτουν τούς 30.
0 παιδαγωγός ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΖΗΣΗΣ
.
'A116 τή ζωή καί τό ἕργο του.
Δοκίμια γιά τήν Παιδεία καί τή
Δημοκρατία.
Ἐκδόσεις ΜΗΝΥΜΑ
Ἀθήνα 1978
Μέ τήν ἐπιμέλεια τῆς συζύγου

καί τῶν φίλων του οἱ ἐκδόσεις
ΜΗΝΥΜΑ παρουσιάζουν μέ
πρόλογο Θ. Κουρταλίδη τῆ ζωή
καί τό ἔργο ἑνός ἀπό τούς πιό ἔντιμους καί ἀφανεῖς μαχητές αὐτοῦ τοῦ τόπου. Σέ ἕνα πρῶτο μέ· ·
ρος δίνεται ἡ προσωπικότητα, τό
ἔργο καί ἡ ξωή τοῦ Ν. Ζήση. Στά
ἑπόμενα μέρη καταχωροῦνται
κείμενα ἀπό ἄρθρα (ἀνέκδοτα
καί δημοσιευμένα) ἤ λόγους τοῦ
Ν. Ζ. καί τέλος ἐπιμνημόσυνα
κείμενα φίλων του μετά τό θάνατό του σέ ἀεροπορικό δυστύχημα. Ὁ N. Z. ἦταν Eva; ἐκπαιδευτικός μέ κατάρτιση, θρη’σκευόμενος καί πάντως ἕνας ταπεινός καί 0011116160010; δημοκράτης μαχητὴς. Στή διάρκεια
τῆς δικτατορίας σήκωσε 6 ἴδιος
Evav ἀγώνα προσωπικό ἐνάντια
στὴν τυραννία. Φλογερός, καθα· ’
ρός καί 61011116160010; — γνήσια
λαϊκός ἄνθρωπος - μέ ἐπαφὴ καί
μέ ἀγάπη γιά τούς γύρω του, 6 N.
Z. ἀποτέλεσε Eva ἀπό τά σπάνια
δείγματα τοῦ ἀγωνιζόμενου μέ

Κέδρος, 1978

«Μ’ ἐπίκεντρο τό Δεκέμόρη
τοῦ 1944, ἀλλά πολύ πιό πίσω
καί πολύ πιό μπρός - ίσαμε
τώρα, 1978 - ἔγραψα ἱστορία».
Λέει 6 [διος ὁ συγγραφέας, Eva;
ἀπό τούς πιό ἀξιόλογους 1:013 ἐμφανίστηκαν στή δεκαετία τοῦ '60.
Πρόκειται λοιπόν γιά μιά 6011.λειά ὃασισμένη σέ μιά πραγματικότητα ἱστορικὴ, ἐπιδιώκοντας
νά έχει ὅλα τά στοιχεῖα τοῦ ντοκουμέντου. Ἡ μόνη ίδιοτυπία γιά
τήν ὁποία θά μποροῡσε κανείς νά
μιλῆσει εἶναι ὅτι στούς ἀπλούς
ἀνθρώπους, στίς πράξεις, τίς
προσδοκίες καί τίς ἀγωνίες τους,
δίνεται ἡ ’ίδια 6091311110 πού δίνεται σέ μιάν ἀπόφαση τοῦ
Τσώρτσιλ. «Ἐκείνου» γράφει 6
Π. K. , «μπσρεῖ νά ἔχει τελεσίδικη σημασία, ἀλλά τοῦ λαοῦ τό
0111/010611110 εἶναι τό ἴδιο τό δυναμικό τῆς ἱστορίας».

ἦθος νεοέλληνα.
Γ. ΜΠΡΟΥΤΙΑΝ- Β. ΠΟΠΟΦ Ι. ΝΑΧΟΦ.·
Σοσιαλιστική Θεωρία καί πράξη.
Σύγχρονη Ἐποχή.
Παρουσίαζονται τρεῖς διαλέξεις πού ὀργάνωσε 16 Κ. Μ. Ε.
στά τέλη τοῦ 1976: τοῦ Ἀκαδημαϊκοῡ Γ. Μπρουτιάν, μέ θέμα
«Ἡ ῑδιομορφία τῆς φιλοσοφικής
γνώσης», τοῦ Β. Ποπόφ μέ θέμα
«Οἱ ἐξωτερικές οἰκονομικές σχέσεις τῆς Σοόιετικής Ἕνωσης» καί
τοῦ I. Νάχοφ μέ θέμα « Ἡ Λαϊκή
ἐκπαίδευση στῆν Ε.Σ.Σ.Δ.», Στίς
τρεῖς αύτές διαλέξεις δίνονται
ἀπό 1013; 006151111013; ἐπιστῆμονες οἱ ἀπόψεις τους γιά τόν
τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζονται στήν ΕΣΣΔ τρεῖς ὃασικές
πλευρές τῆς ἀνθρώπινης γνώσης
καί ζωῆς; ἡ φιλισοφία, ἡ οἰκονομία καί ἡ παιδεία.

ίΒιΒΛιοΠρλει
ΤΡΗΓΟΡ Ι
Σόλωνος 71 - Ἀθήνα

γιὰ κάθε καλό βιβλῖο
Ἀριστοφάνη, Νεφέλες. Είσαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια.
Γιαναρᾱ Χρ., Ἀλήθεια καί ένότητα τῆς Ἐκκλησίας.
- 'H νεοελληνική ταυτότητά.
- T6 Προνόμιο τῆς άΠελΠισίας (σημειώσεις γιά μιά
κριτική άναμέτρηση μέ τό άδιέξοδο τοῦ δυτικοῡ ἡ
καταναλωτικοῡ Πολιτισμοῡ).
- Πείνα καί δίψα (3η έκδοοη).
Ν.Δ. Τριαντοφυλλόπουλου. Δαιμόνιο μεσημθρινό.
> Ἕντεκα κείμενα γιά τόν Παπαδιαμάντη.
Φουρνιέ AA.. '_0 μεγάλος Μώλν.
Πολυχρονόπουλὸμ Π. Εἰσαγωγή στῆ Φιλοσοφία τῆς
631E191. Σ..Ἑρμηνευτική καί μεθσδολογικη Προσέγγιση τῶν κείμένων τῆς άρχαίας Ελληνικῆς γραμιίὶῗνεδῗιςὶ, Πολιτική καί ίδεολογία (Παιδεία καί ίδεολογία - ίδεολογία καί άναγκαιότητσ - Πολιτική συνείδηση καί ίδεολογία - τέχνη καί ίδεολογία - δημοκρα- ·
τία καί σοσιαλισμός)
- Ποιητική τοῡ χώρου (Προαισθητικές κατηγορίες καί
τό νόημα τῆς τέχνης - γιό μιά φαίνομενολογία τοῦ
ὡραίου - διαλεκτική τρῡ τραγικοῦ - μιά έκδοχή γιά
τήν τέχνη κ.ά)
Φὴλντ Γκ., (Μετ. Ἀ. Σακελλαρίου). 'O Πλάτων καί ἡ
έΠοχή του.
Λέ Καρρέ Τζὼν, Μιά μικρὴ Πόλη οτή Γερμανία (μυθιστόρημα κατασκοπείας καί Πολιτικῆς φαντασίας).
,Ντάρρελ Λ., Ἀλεξανδρινό Κουαρτέτο (ἡ Περίφημη
τετραλογία ,μέ δημιουργική μετάφραοη τοῦ Αἰμ,
Χουρμούζιου).
·
Χάξλεϋ A., Γενναῑος νέος κόσμος (τό Περίφημο μυθι-

στόρημα έιτιστημονικής φαντασίας).

,

Χορκχάιμερ ΜάΕ,”Υλισμός καί μεταφυσική.
ΜπράντμΠουρυ Ρ. Φαρενάιτ 451 — Κάψτε τά 6ι6λία.
Σολωμοῡ Δ.. ’”ΑΠαντα, Είσαγωγῆ, κείμενα μεταφράσεις, γλωσάριο Ν. Τωμαδάκη.
Ροίικουνα Ὲμ.μ Ἐξωτερικῆ Πολιτική 19141923.
Δημητροκάλλη Γ.. OI δίκογχοι χριστιανικοί ναοί (με5λέτη άρχιτεκτονική).
Πολιοὺρα ΑΘ.. '0 Ζωγράφος Γεώργιος Κλόντζας καί αἱ
μικρογραφίαι τοῦ κώδικος 01‘110u (μελέτη ἱστορικὴ μέ
εἰκόνες)
Στόουνς, Είσαγωγή οτή Παιδαγωγική ψυχολογία.
Μοστροδημήτρη Π. A., «'0 ὅρκος» τοῦ Μαρκορό.
(Μελέτη φιλολογικῆ)
,Ντελόπουλου Κυρ.. Καθάφη ἱστορικά καί άλλα
ΠρόσωΠα.
ΤΥΠΩΝΟ NTAI
Γκαμπιέλ MapoéA: Ὀ Προθληματικός άνθρωηος
Χὸρχε Οὺσκατέσκοω ΣυνοΠτική ἱστορία καί θεωρία
τοῡ Πολιτισμοῡ.
ΜΠαμΠινιώτη Γ., Νεοελληνική κοινή.
Γιά τή Δημοτική Γλώσσα. Κείμενα τῶν;
Γ. Βέλτσου, K. ΔεσΠοτόΠουλου, E. Κριαρᾱ Γ. ΜΠαμk Πινιώτη, Σ.’ Πάνου, M. Σετάτου, Α. ΤσοΠανάκη.
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ΑΡΘΟΥΡ ΚΑΙΣΛΕΡ.·

ραγίσουν καί νά κάνουν νά ἐν-

Ἡ Δέκατη Τρίτη Φυλή
Μετάφρ.; Γ. Π. Σαραφιανός
Ἐκδόσεις.· «1. Χατζηνικολῆ»

νοηθεῖ ὅτι ἡ σάτιρά του ἠταν

Ἐόραῐος ὁ ἴδιος, ὁ Καῖσλερ ὑποστηρίζει τῆ θεωρία ὅτι οἱ Ἰουδαῖοι τῆς Εὐρώπης ἦ ἔστω ἡ
πλειονάτητά τους, δέν κατάγονται ἀπό τὴ «γή τῆς Ἐπαγγελίας»,
ἀλλά ἀπό τόν Καύκασα.
”Οτι δέν εἶναι σημιτικής καταγωγῆς ἀλλά χαζαρικής, καταγόμενος ἀπὸ τούς Χαζάρους πού
ἐξιουδαῑστηκαν ἀπό μιά καθαρά
πολιτικὴ πράξη γιά ν’ ἀποφύγουν
τίς πιέσεις τοῦ Χριστιανικοῦ Βυζάντιου καί τοῦ Ἰσλαμικοῦ
Ἀραὸικοῦ κόσμου.
Π. Α. ΡΟΝΤΙΟΝΟΦ,
ΑΛ. ΣΟΜΠΟΛΕΦ.·
Ἑξήντα χρόνια νικηφόρος πορειας.
Σύγχρονη ἐποχή
Στό 6ι6λίο περιλαμὸάνονται οἱ
διαλέξεις δύο διαπρεπῶν· 006w—
τικῶν ἐπιστημόνων· τίς διαλέξεις
διοργάνωσε τό Κέντρο Μαρξιστικῶν Ἐρευνῶν, ἐπ’ εὐκαιρία
τοῦ γιορτασμοῦ τῶν έξῆντάχρονων τῆς Ὀκτωὸριαν-ῆς ἐπανάστασης.
ΑΛΕΞΗ ΣΟΛΩΜΟΥ.·
Ὁ ζωντανός Ἀριστοφάνης.
’
Πλειάς
Πρόκειται γιά μιά ἐνδιαφέρουσα φιλολογικὴ πραγματεία,
μέ τὴν ὁποία ὁ συγγραφέας της,
Ἀλέξης Σολωμός, ἐπιδιώκει νά
ἐξετάσει τόν Ἀριστοφάνη, ὅχι
σάν μιά γραμματολογικά ἐνδιαφέροῡσα μόνο περίπτωση, ἀλλά
σάν Evav ἀνθρωπο πού θά μποροῦσε καί σήμερα ἀκόμη νά κινεῖται καί νά δρᾱ ἀνάμεσά μας.

Εἶναι μιά προσπάθεια ν’ ἀντιμετωπιστεῖ ὁ μεγάλος κωμωδιογράφος κατά τρόπο ἐκ διαμέτρου
ἀντίθετο ἀπό ἐκεῖνον μέ τόν
δποῖο ἀντιμετώπίστηκε ἀπό διάφορους φιλόλογους πού, στῆν
προσπάθειά τους νά ξεθάψουν
τόν
άγνωστο
Ἀριστοφάνη,
κατάφεραν ἄθελά τους, -νά τόν

στενά
δεμένη
μέ
ἀλλοτινά
πρόσωπα καί πράγματα, νεκρὴ
γιά τούς ἱστορικά ἀνίδεους καί
θαμένη μέσα στῆν ἀρχαιότητα.
ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ

Τά πουλιά μέ τό λάστιχο
Ἔκδοοη ἀδελφῶν Περγαμάλη.
Χαλκίδα 1978

στῆ συνδικαλιστικῆ κίνηση ἀλλων
χωρῶν μέ σκοπό τῆ σύγκριση καί
τόν ἐμπλουτισμό τῶν γνώσεων σέ
τομεῖς πού ἡ πληροφόρηση στὴν
Ἑλλάδα παρουσιάζει ἐλλείψεις.
Τέλος τό ὅιὸλίο πλουτίζεται μέ
ἀρκετούς πίνακες μέ ἀριθμούς
ἀπεργιῶν, ἀπεργῶν καί χαμένων
ὡρῶν, καθώς καί διαγράμματα
πού κάνουν εύχρηστο καί κατανοητό τό ἔργο.

«Τά πουλιά μέ τὸ λάστιχο» εἶναι σκόρπια δημοσιεύματα τοῦ
Γιάννη Σκαρίμπα σέ χαλκιδέικες

ἐφημερίδες ἄλλα μὲ τή μορφή
διηγήματος, ἀλλα χρονογραφὴματος καί τέλος ἄλλα εἶναι ἀπλά
σημειώματα. Σοδιά κι’ αὐτῆ ἀπό
τόν «ἀστείρευτο σάκκο τοῦ κυνηγοῦ» μὲ τό γνωστό σπινθηροόόλο
καί ἀψύ γράψιμο τοῦ συγγραφέα
συμὸάλλει στάν σφαιρικό φωτισμὸ τοῦ ἔργου τοῦ Γιάννη Σκαρίμπα. Στό 6ι6λίο περιέχεται ένα
πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα φτιαγμένο ἀπό τόν Φώτη Κόντογλου
καί ἡ εἰκονογράφηση ἀνήκει στάν
Φόη-η Σγούτα.
ΡΟΣΕΤΟΥ Ε. ΦΑΚΙΟΛΑ;
Ὁ ἑργατικός ουνδικαλιομός στήν
Ἑλλάδα.
Οἰκονομική ἀνάλυση τῶν 6amκῶν δραστηριοτήτων - Ὀργάνωτικά προὸλήματα - Θέματα συνδικαλιστικῆς πολιτικῆς.
Ἐκδόσεις
«ΠΑΠΑΖΗΣΗ»
Ἀθήνα 1978
Ἡ μελέτη τοῦ Ρ.Φ. πλουτίζει
τῆ φτωχὴ ἐλληνική 6ι6λιογραφία
σχετικά μέ τό θέμα καί ἀπαντᾶ σ’
ἐνα πλῆθος ἐρωτήματα σχετικά
μέ τὴν πολύπλευρη συνδικαλιστική δραστηριότητα. Δίνει μιά
γενικὴ εἰκόνα τῆς ἱστορικῆς ἐξ-

ἑλύξης, τῆς ὀργανικῆς ὃιάρθρωοης καί τῶν σημερινῶν δραστηριοτὴτων τοῦ ἐργατικοῦ συνδικαλισμοῦ στῆν Ἑλλάδα. Ἀξιολογεῖ
τά ἀποτελέσματα τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος γιά τούς μισθωτούς καί τήν ἐθνικὴ οἰκονομία καί ἐπισημαίνει τά ὅασικά
προῧλὴματα τοῦ συνδικαλιστικοῡ
χώρου. Γίνονται ἐπίσης ἀναφορές

ΣΤΡΑΤΗ ΣΩΜΕΡΙΤΗ.·

Ἡ μεγάλη καμπή τοῦ σοσιαλισμοῦ (1932-1935)
Ἐκόόσεις «ΠΑΠΑΖΗΣΗ»

Ἀθήνα 1978
"Eva πολύτιμο ὅοὴθημα γιά τὴ
γνώοη τοῦ σοσιαλιστικοῦ καί τοῦ
σοσιαλδημοκρατικοῦ κινήματος
τῆς χώρας μας. Πλῆθος ἀπό ντοκουμέντα, ἀρθρα τοῦ παλαίμαχου
σοσιαλιστῆ καί πολύτιμες μαρτυρίες συγκροτοῦν ένα ἀξιόλογο
ὑλικό πού ὅσο κι“ άν 6ρίσκεται
ἀταξινόμητο ἀποτελεῖ πάντως
ένα οὐσιαστικά ὂοὴθημα γιά
ὅποιον θά ῆθελε νά γνωρίσει τίς
ὑποκειμενικές δυνατότητες καί
τά ἀδιέξοδα τοῦ σοσιαλιστικοῦ
κινήματος οτὴν Ἑλλάδα.

ΡΟΜΠΕΡΤ MOYZI/l:

Τό Μαγεμένο Σπίτι - Ἡ Γκρίτζα.
Μεταφρ.-Ἐπιμέλεια.· Ἀλ. ”Ισαρη.
Ἐκδ. «Ἠριδανός»

Ἀθήνα 1978
Στό πρῶτο ἀπό τίς νουὸέλες
τοῦ αὐστριακοῦ συγγραφέα Ρόμπερτ Μούζιλ, περιγράφονται οἱ
φαντασιώσεις μιᾶς κοπέλας ἀπόλυτα ἀπομονωμένης, νοσηρῆς καί
ἀδύναμης, πού στέλνει τόν ἀγαπημένο της στό θάνατο, ἐπειδὴ
ἀδυνατεῖ νά σηκώσει τό ὂάρος
μιᾶς ἐρωτικῆς σχέσης.
Στό δεύτερο, ένας ἀντρας τῆς
δράσης, πού περνάει μιά μεγάλη
ἐσωτερική κρίση, λυτρώνεται
μέσα ἀπό τὴν ἐρωτική του περιπέτεια μέ μιά χωρικὴ. Ἡ Γκρίτζα
εἶναι τό μέσον, πού δημιουργεῖ τῆ
δυνατότητα 0‘ ἕνα κατακερματισμένο ἀτομο νά καταλήξει σέ μιά
τελειωμένη μορφή καί ἀπό ἐκεῖ
στό θάνατο,
Ἡ ἔκδοση εἶναι ὑποδειγματικά
ἐπιμελημένη.

GEORGES MESMIN:
Τό παιδί, ἡ ἀρχιτεκτονική καί ὁ
χῶρος.

Θ. Δ, ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ.·

Κριτική τῆς κριτικῆς - δοκίμια.
Ἐκδόσεις«ΗΔΙΟΓΕΝΗΣ

Ἀθήνα I 978
Συλλογή κριτικῶν δημοσιευμένων ἤ ἐκφωνημένων ἀπό τὴν EPT
καί μερικῶν ἀκόμα πού (ἀτύχησαν» στῆ δημοσίευση. O Θ. Δ.
ΦΡ. ἀπό τούς λίγους πού κρατοῦν τὴ λειτουργία τῆς κρίτικῆς
στὴ μεταπολεμικὴ γενιά τῶν λογογράφων μσς, ἔχει ”ένα ὀξύ καί
προσωπικό τόνο. Ἡ παρουσία
αὐτοῦ τοῦ κριτικοῦ λόγου εἶναι
οὐσιαστική καί ὁ «ρυθμιστικός»
της ρόλος εἶναι ἀποφασιστικός
γιά τά γράμματα. ”Ὀσο καί ἀν
ὁμολογεῖ «τόν τρόμο του στῆν
ἀσκηση τῆς κριτικῆς» ὅ Θ.Δ.ΦΡ.,
τολμᾶ, ἐπιχειρεῖ καί ἀπό μιά
σκοπιά προσφέρει ὀξυδερκεῖς καί
διεισδυτικές παρατηρήσεις.

Μετάφραση.· Π. Παντελικοῡ
Ἐκδόσεις,· «ΜΝΗΜΗ»
Ἀθήνα 1978.
Πῶς ἐπιδρᾶ στῆν ψυχοσωματικῆ ἀνάπτυξη καί διαμόρφωση
τοῦ παιδιοῦ ό «χτισμένος χῶ-

ρος»; Πῶς πρέπει νά εἶναι ἡ κατοικία, τό σχολεῖο, ἡ πόλη; Πῶς
θά ἐξανθρωπισθοῦν οἱ πόλεις,
πού ἡ σημερινὴ ἀρχιτεκτονική
καί πολεοδομία τους συνιστούν
ἕνα εἶδος «ἐγκλήματος» ἐναντίον
τῶν πολιτῶν καί ἰδιαίτερα ἐναντίον τῶν παιδιῶν·, Στά ἐρωτῆματα αὐτά ἐπιχειρεῖται μιά διεξοδικῆ ἀπάντηση. Καί εἰναι χρῆσιμη αὐτὴ ἡ διερεύνηση γιατί ἡ
παιδεία καί ἡ ἐνημέρωση γιά τόν
χτισμένο χῶρο, ὅσο καί ἀν εἶναι
ἀπολύτως σημαντικὴ, ἀλλο τόσο
ἀποτελεῖ ένα περιθωριακό ἐνδιαφέρον γιά ὅλους μας.
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Ὀ Νίκος Ἀναστασόπουλος
παρουσιάζει τό 6ι6λίο
τοῦ N. Μουζέλη
«Ἑλλάδα - ὄψεις ὑπανάπτυEng”,
”Εκδοση «ΕΞΑΝΤΑΣ»
Ἀθήνα 1978

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
“’ Eva κείμενο σοφίας γιά τὴ συμΠεριφορά, τὴν έΠιβίωση καί τόν Προορισμό τῆς άνθρώΠινης φυλῆς.

Κυκλοφόρησε πρόσφατα καί
στῆν Ἑλλάδα - μετά τὴν ἀγγλική
έκδοσή του - ἕνα ἀπό τά πιό σημαντικά 6ι6λία πού ἔχουν γραφτεῖ τά τελευταῖα χρόνια σχετικά
μέ τῆ χώρα μας. Τό 6ι6λίο αὐτό

εἶναι σημαντικό γιά δυό 60101κους λόγους. Γιά τό καθαυτό
περιεχόμενό του καί γιά τόν

τρόπο μέ τόν όποῖο εἶναι γραμμέ-

Σιιμόν ντέ ΜΠωβουάρ

εΝΑῑ ΠοΛΥ ΓΛγκοε eANAToz
" Eva συγκινητικό χρονικό ’Ποῦ σέ λυτρώνει άΠό
τῦψεις καί ένοχές καί σοῦ Θυμίζει αῦστηρά Πόοο
αμετάκλητο εἶναι τό λόΘος, άν δέν άΠοφασίσεις
ό ϊδιος γιά τόν τρόΠο Ποῦ Θέλεις νά ζήσεις.

Κάρεν Χόρνεϋ

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
” Η κλασικὴ μελέτη Ποῦ Παραμέρισε τίς άνόροκρα-

τούμενες άντιλὴψεις γιά τὴ γυναῖκα καί άνοιξε τό
δρόμο γιά τήν άναγνώρισὴ της.

Κάρλ Μάρξ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ*
Πρόλογοςῖ Λοῦτσιο Κολλέτι
”Βρέθηκσν Πενήντα χρόνια μετά τό Θάνατο του
άΠοσιωΠήθηκαν γιά καιρό καί σήμερα διευρῦνουν
τόν ὁρίζοντα τοῦ κοινωνικοῦ όραματισμοῦ.

Νέα διεὺθυνση
Κεντρική διάθεση - Παραγγελίες
Θεμιστοκλέους 31 —_‘A61‘1va - 142

τηλ. 36.13.457
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νο.
Ἀπό πλευρᾶς περιεχομένου, τό
6ι6λίο ἀγκαλιάζει - ἀσυστηματοποίητα πολλές φορές, ὅπως
παραδέχεται κι’ 6 ἴδιος 6 συγγραφέας, μιά πού πολλά ἀπό τά
κεφάλαιά του εἶναι ἀναδημοσιεύσεις ἀπό σκόρπια άρθρα σέ
διάφορα περιοδικά - ὅλο σχεδόν
16 φάσμα τῆς σύγχρονης ἐλληνικῆς κοινωνίας, ὅπως διαμορφώθηκε ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ
1821 μέχρι τίς μέρες μας. Παράλληλα 6 Μουζέλης ἀφιερώνει ὁρισμένα κεφάλαια τοῦ 6ι6λίου του
σέ μιά διεξοδικὴ ἀνάλυση διαφόρων θεωρητικῶν καί μεθοδολογικῶν προσεγγίσεων σχετικά μέ τίς
ὑπανάπτυκτες χῶρες γενικότερα
καί τὴν Ἐλλάδα είδικότερα.
Ὁ συγγραφέας, ἀφοῦ ἀναφέρεται περιληπτικά - ἀλλά ἐμπεριστατωμένα καί μέ πληθώρα 6ι6λιογραφικῶν παραπομπών στῆν ἐξέλιξη τοῦ ἐλληνικοῡ καπιταλισμοῦ, περνάει στῆν ἀνάλυση
τῶν διαφόρων ἀντικρουόμενων
θεωριῶν σχετικά μέ τήν ἀνάπτυξη καί τὴν ὑπανάπτυξη. Μέ
ὲτιχειρηματολογία ὃασισμένη σέ
πλοῦτο τεκμηριωμένων στοιχείων
ἀπό τὴν ἐλληνική πραγματικότητα, 6 Μουζέλης ὑπερασπίζεται τό
νεο-μαρξιστικό τρόπο προσέγγισης, σέ ἀντίθεση μέ ἀλλες θεωρίες, μαρξιστικές ἤ δχι, καί ἰδίως
σέ ἀντίθεση μέ τὴν προόληματική
τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ἀλτουσέρ.
Ἀφσῦ ὑποστηρίξει ὅτι 6 πιό
ἀπατελεσματικός τρόπος γιά μιά
- σωστῆ ἀνάλυση τῆς σύγχρονης

ἐλληνικῆς κοινωνίας εἶναι ἡ ἔμφαση στῆν ταξικὴ της διάρθρωση, ἐξετάζει στῆ συνέχεια, συγκριτικά, τὴν ἐλληνική καί τῆ
ὅουλγαρική ἀγροτικὴ τὰξη, τό
ρόλο τῶν στρατιωτικῶν στῆ σύγχρονη Ἐλλάδα καί τίς αἰτίες πού
όδήγησαν στῆν πρόσφατη δικτατορία. Τελικά, ἀναφέρεται στίς
μορφές φορμαλισμοῦ πού κυριαρχοῦν σέ διάφορους τομεῖς
τῆς ἐλληνικῆς ζωῆς (πολιτικῆ,
, ἐκπαίδευση, θρησκεία, κουλτού-

ρα) καί πού ἀποτελοῦν μιάν άλλη
μορφὴ ὑπανάπτυξης.
”Ὀπως ἀναφέραμε, 6 συγγραφέας ἀναλύει τά προὸλήματα πού
θίγει στό 6ι6λίο του ἀπό νεομαρξιστικῆ σκοπιά. μ Βλέπει δηλαδή τίς κοινωνικές τάξεις ὅχι
σάν μονολιθικά, ένιαῖα καί αὐ-

στηρά προδιαγεγραμμένα κοινωνικά σύνολα, ἀλλά σάν ἄθροισμα

διαφόρων μικροομὰδων, πού
πέρα ἀπό όρισμένα γενικά κοινά
χαρακτηριστικὰ πού αὐτόματα
τίς κατατάσσουν σέ μιά ἀπό τίς
6ασικές κατηγορίες (π.χ. ἐργατικῆ τάξη, ἀστική τάξη κλπ), διατηροῦν παράλληλα μιά σχετική
αύτονομία, ἐπηρεάζονται ἀπό
καταστάσεις ἀλλά καί ἐπηρεάζουν γῆονότα, διαμορφώνονται
ἀπό τό περιὸάλλον ἀλλά,,καί τό
διαμορφώνουν. Ἡ ἴδια ’διαλε-

κτική ἀλληλεπίδραση συμ6αίνει
καί στίς σχέσεις τόσο ἀνάμεσα σέ

διαφορετικές τάξεις, ὅσο καί
ἀνάμεσα στίς κοινωνικές δομές
ἀπ’ τὴ μιά μεριά καί τά κοινωνικά σύνολα ἀπ’ τὴν άλλη. Κάτω
ἀπό ένα τέτοιο πρίσμα, θεωρητικά μοντέλα καί γενικοί κανόνες
δέν ἀρκοῦν γιά τὴν κατανόηση
τῶν εἰδικῶν προὸλημάτων πού
ἀντιμέτωπίζει ἡ κάθε χώρα.
Ἀντίθετα, κατά τόν Μουζέλη καί
τούς νεο-μαρξιστές, παράλληλα
μέ μιά γενικὴ θεωρητικὴ ἀντιμε-

τώπιση, εἶναι ἀπαραίτητη μιά ἐπί
μέρους σχολαστική ἀνάλυση τῶν
εἰδικῶν ἱστορικῶν, κοινωνικῶν,
οἰκονομικῶν, πολιτικῶν καί πο-

λιτιστικῶν συνθηκῶν πού δια-

μόρφωσαγ τή σημερινὴ πραγματικότητα τῆς συγκεκριμένης χώρας πού στῆν περίπτωση αὐτῆ είναι ἡ Ἐλλάδα.

,

Ἡ ἀποψη αὐτῆ οὔτε καινούρια
οὔτε πρωτότυπη εἶναι. Τό πρωτότυπο καί τό καινούριο στό 6ι6λίο
τοῦ Μουζέλη ὅρίσκεται στό δημιουργικό τρόπο μέ τόν δποῖο τήν
ἀξιοποίησε στῆν ἀνάλυση σύγχρονων έλληνικῶν προὸλημάτων.
Χωρίς ἐπιστημολογικές φανφάρες, χωρίς πολύπλοκα φραστικά

σχήματα οὔτε περίσσια ἐπίδειξη
γνώσης,

μέ

ἐπιχειρηματολογία

πού εἶναι ἀδύνατο νά τῆς ἀμφισὸητῆσεις τὴ σαφήνεια καί τῆ
συνέπεια, ἐστω κι’ ἄν διαφωνεῖς
μ’ όρισμένα ἀπό τά συμπεράσματα, 6 Μουζέλης ἔγραψε ἕνα 6ι6λίο πλούσιο σέ πληροφορίες,
ἰδέες καί ἐπιχειρήματα, πού εἶναι
παράλληλα κατανοητό ὅχι μόνο
ἀπό τούς « μυημένους» ἀλλά καί
ἀπό τόν «μέσο» ἀναγνώστη.
Κι’ ἐδῶ ἀκριόώς 6ρίσκεται 16
δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα τοῦ

6ι6λίου τοῦ Ν. Μουζέλη. Σ’ ἕνα
χῶρο - τῆς Κοινωνιολογίας καί
είδικότερα τῆς Μαρξιστικῆς -

πού μαστίζεται δχι μόνο στῆνἙλλάδα ἀλλά καί σέ διεθνὴ κλίμακα ἀπό τῆ σπουδαιοφάνεια καί
,τὴν
πομπώδη
ἀοριστολογία,
ἔγραψε ἕνα 6ι6λίο καθαρά ἐπιστημονικό πού εἶναι συγχρόνως
ἁπλό, χωρίς νά γίνεται ἁπλοῖκό.
Ἀρκεῖ ν’ ἀναφερθῶ 0' ἕνα ἀπό
τά πιό «δύσκολα»κεφάλαια τοῦ
6ι6λίου, αὐτό πού κριτικάρει τίς

θεωρίες τῆς σχολῆς τοῦ Ἀλτουσέρ. Προκειμένου ν’ ἀσκήσει τὴν
κριτική του, 6 Μουζέλης ἀναλύει
πρῶτα τίς Ἀλτουσεριανές θεωρίες μέ τόση σαφήνεια καί ἐντιμότητα, πού ἀμφιὸάλλω ἄν έχει
γραφτεῖ πιό κατανοητή καί ξεκάθαρη εἰσήγηση πάνω οτή σκέψη
τοῦ τόσο κακοπαθημένου, ἀπό
ἐχθρούς καί θαυμαστές, γάλλου
φιλόσοφου.

πού τά ἀποτελέσματά τους ἀμ-

6λύνονταν στό χρόνο καί τελικά
ὅλα ἀναφέρονταν 016v ἀναγεννησιακό κώδικα ἀνσπαράστασης
πού τά ὅριά του φτάνουν μέχρι
τό περιγραφικό διεισδυτικό μυθιστόρημα τοῦ 19ου αἰώνα. Ἡ

εκΔοῑειῑἘΓΝΑτιΑ
’ ΣΕΙΡΑῖ ΤΡΑΜΧΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.
Διευθὺνεται άπό τόν Γιῶργο Κάτο

ἔκρηξη ὅμως στό διωτικό χῶρο
πιά κί’ ὂχι στό ὲτιστημονικό ἐρ-

κυκλοφοροῡν

γαστήρι τῆς νέας 6ιομηχανικής
τεχνικῆς εἶχε σάν ἐπακόλουθο τή
ριζοσπαστικοποίηση τῶν ἠθικῶν
καί αἰσθητικῶν ἀντιλήψεων πού
μέ τὴ σειρά τους ὁδηγοῠν σέ μιά
ριζοσπαστικοποιὴση τῆς καλλιτεχνικῆς πρακτικῆς. Μιά σειρά ἀπό
καλλιτεχνικές πρακτικές εἰσάγονται πού ἀλλάζσυν σέ ταχύτατο
ρυθμό τή μορφή τῆς παραδοσιακῆς τέχνης καί τελικά ὁρίζουν τό
φαινόμενο πού μεταγενέστερα

Κατερίνα ”Αγγελάκη-Ροὺκῑ T6 Σκρρπια Χαρτιά τῆς Πηνελόπης
Πέτρος ”Αμπατζόγλου; ”Ισορροπία Τρόμου
Νάνος Βαλαωρίτηςῑ Ὀ ”Ηρωας τοῦ Τυχαίου

“
·

ὸνομάσιηκε ΜοΝΤΕΡΝΑ TEXNH. T6 φαινόμενο Μοντέρνα
Ὁ ΘΑΝΑΣΣΗΣ ΡΕΝΤΖΗΣ
παρουσιάζει 16 6ι6λίο (A' τόμος)
τοῦ ΣΩΤΙ-ΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
«Αεξικό ὅρων

σημειολοτικής
καί δομικής ἀνάλυσης

τῆς dams»

’

Ἐκδόσεις «Καστιανιώτη»

Ἀθήνα 1978

Τέχνη ἔπαιζε τόν καιρό τῆς ἐμφάνισὴς του» μέ τήν ἐπικράτηση
μιᾶς μείζονος ἀναρχίας. 0’ ένα
χῶρο πού μέχρι χθές διέπονταν
ἀπό νόμους καί κανόνες ἀναπαράξιμους,μέσσ ἀπό 16 σύστημα
τῆς ἐπικρατούσης παιδείας. Εἴτε
γιατί «ἡ θεωρία εἶναι τό πηδάλιο
τῆς πράξης», εἴτε γιατί ὁδηγεῖ
στῆν κατανόηση τῶν ἀποτελεσμάτωνΙ της, συνοδοιπορεῖ πάντα

Ἀπ’ τό τέλος τοῦ περασμένου
αἰώνα μέ τῆ διαρκῆ τροποποίηση
τῶν μεθόδων παραγωγῆς καί τῶν
ἀποτελεσμάτων αὐτῶν τῶν μεθόδων στίς κοινωνικές σχέσεις, δημιουργεῖται ένα νέο πλαίσιο γιά
τὴν ἔκφραση καί τήν αἰσθητικὴ
ἀντίληψη. Ἕνα ἀσυμόίόαστο ἀρχίζει νά γίνεται διακριτό ἀνάμεσα στῆν ΤΕΧΝΗ καί τῆν ΤΕ-

μέ τρόπο δισυπόστατο; ἀπ’ τὴ μιά
προκαλεῖ, ἐμπνέει καί καθοδηγεῖ
τήν πρακτική, ἀπ’ τὴν άλλη τήν
κριτικάρει, τὴν ἀξιολογεῖ ἤ τὴν
ἀναλύει καί τήν ἀντιμετωπίζει

χωρίς τήν πρόθεση μὲθεξης ἤ
ἀπώθησης, ἀλλά μόνον χάριν
ἐπιστημονικῆς περιέργειας. Γιά
τούς ἐπιστημονιστές δέν εἶναι
ἀπαραίτητη καμιά πρόθεση γιά

ΧΝῘΚΗ ἦ τήν ΕΠῑΣΤΗΜΙ-Ι.
τό ἔργα τους, οἱ ἀναλύσεις τους

Ἡ Ἐπιστῆμη καί Τεχνικῆ
μεταμορφώνονται
διαρκῶς,
μεταμορφώνοντας συγχρόνως καί
τὴ μορφή τοῦ περιόάλλοντος διαῧίωσης. Ἡ ἀντανάκλαση αὐτῶν
τῶν μεταλλαγῶν στό χῶρο τῆς

ὑλοποιημένης συνείδησης πού εἰναι Τέχνη, ὁδηγεῖ μέσω τῶν νέων
δεδομένων, σέ νέες τοποθετὴσεις,
νέες θεωρήσεις καί τελικά νέες
ὑλοποιήσεις.
Αὐτές οί τοποθετὴσεις, εἴτε
θεωροῦσαν
πώς
ὃρίσκσνται
μπροστά σέ μιά κρίση πολιτισμοῦ
(DADA), εἴτε στό κατώφλι ένός
μεγάλου δῆματος γιά τό μέλλον
(Φουτουρισμός), είτε πώς ύποκοίθιστοῦσαν τὴν μονοδιάστατη
παραδοσιακὴ
ἀναπαράσταση
(Κυόισμός), εἴτε πώς ἀπελευθέρωναν τὴν ἀπολιθωμένη συνείδηση (Σουρεαλισμός),ἐμπεριεῖχαν
πάντα 16 αἴτημα τοῦ συγχρονισμοῦ τῆς συνείδησης 1196; μιά
νέα πραγματικότητα πού διέφερε
ποσστικά καί ποιοτικά ἀπ’ αὐτὴν
πού ὑπῆρχε ἀπ’ τήν Ἀναγέννηση
ὡς 16v 190v αἰώνα. Ὀχι πώς ἀπ’
τήν Ἀναγέννηση ὥς τόν 190

αἰώνα

δέν

ἐχουμέ

ἀνάλογες

μεταλλαγές, ἀλλά αὐτές συνέόαιναν σέ μεγάλα χρονικά διαστήματα, ἐπέφεραν διαφοροποιήσεις

δικαιώνονται

ἀπό

μόνες

τους

ἀφοῦ μποροῦν νά εἶναι τόσο διαθέσιμες, ὅσο καί χρήσιμες γιά
ὅλους. ”Ετσι ἔχουμε ἀπ’ τῆ μιά
αἰσθητικές θεωρίες ὑποστήριξης
καί πολεμικῆς κι’ ἀπ’ τὴν άλλη
οὐδέτερες θεωρίες πού προσπαθοῦν νά ὑπερὸοῦν τίς ὅποιες
προθέσεις καί νά συστῆσουν,
πέρα ἀπ’ αὐτές,ἐναν άδολο ἐπιστημονικό λόγο.
Μαζί μέ τίς νέες καλλιτεχνικές
πρακτικές πού ἀναφάνηκαν ἀπό
τήν αὐγὴ τοῦ αἰώνα μας, ἔχουμε
καί τίς ἀντίστοιχες θεωρίες πού
τίς συνοδεύουν. Οἱ προσπάθειες

ὅμως γιά μιά ἐπιστημονικὴ θεώρηση αὐτοῦ τοῦ πολυδιάστατου
φαινόμενου δέν ἀργῆσαν νά φανοῡν καί σχεδόν συγχρονικά
προσπαθοῦν νά θεμελιωθοῡν σί
1615; ὃάζοντας τάξη στό ὑλικό
τους καί στῆ μεθοδολογία τους.
Ἀπό 16v Panofsky καί τόν Jacobson. ὥς τόν Barthes καί 16
Metz οἱ προσπάθειες αύτές διανύουν μιά πορεία μὴ ὁλοκλήρωσης. Μιά διαρκής ἰχνηλάτηση τίς
συνοδεύει σέ κάθε τους κίνηση,
τόσο ὥς πρός τό ἀντικείμενο, ὅσο

καί ὡς πρός τόν ἑαυτό τους. Μέ
διαρκεῖς ἐπινοήσεις χαρακτηρι-

Γιάνης Βαρβέρηςτ Τό Ράμφος

Γιάννης Βατζιάς; 'H Φάλαινα
Μπίλη Βέμηῑ Ἠ Σκουριά τοῦ Μεγαλέξαντρου
Τάσος Δενέγρης; T6 Αίμα τοῦ Λύκου
Φίλιππος Δρακονταειδήςῑ Διηγηματα I
Ἀνδρέας Ἐμπειρίκοςῑ Ὀ Δρόμος
Σαίντ Ἐξυπερὺῑ ’0 Μικρὸς Πρίγκιπας
”Αλέξης Ζήρας; 'O Ὕπνος τῶν Ἐρωτιὸέων
Πάνος Θεοδωρίδηςῑ Προσπέκτους
Νάσος Θεοφίλους 'O ”Ερημύπολις
Σωτῆρης Κακίσηςῑ T6 Σύρματα
Γιάννης Κακουλίόης; Μεσημσρινή ”Απόπειρα
Δημήτρης Καλοκύρης; Τά Φανταστικὰ Φουγάρα
Γιῶργος Κάτοςῑ Ἠ Βασιλεία τῶν Κατσαρίδων

Φράντς Κάφκα; Γβάμμα 016v Πατέρα
Ξ.Α. Κοκόληςτ Maura; γιά Μεταφράσεις (Λόρκα, ”Απολινέρ, Μορεάς)

”

οιιντας κονῡῡληᾳ T6 KL'Iua.
ν

Γιάννης Κοντόςῑ T6 Χρονόῖιετρο
Νίκος Λαζάρηςε Τό Δασος τῶν Ἐκρήξεων

Κώστας Λαχᾱς; Πεδίον Ὀσφρήσεως
Τόμας Μάν; Τόνιο Κρέγκερ
Γιῶργος Μανιώτης; Ὀνειρώξεις
Χένρυ Μῖλλερ; Ὀ Καιρός τῶν Δολοφόνων
Ἀλουῖσιους Μπερτράν; ‘0 Γασπάρ τῆς Νυχτός

’

Λεονίντ Ἰλιτς Μπρέζνιεφῑ Μικρη Γῆ
Πάμῖτλο Νεροὺδαῑ Ποιήματα
Θανάσης Νιάρχος; Ἔρως Ἔρωτας
Δημήτρης Νόλλαςῑ Πολυξένη

Παυλίνα Παμποίιδη; Αύτός Ἐγώ
,
Γιάννης Πατίλης; ’Υπέρ τῶν λ’(αρπῶν
Δημήτρης Ποταμίτηςῖ T6 Ἀρχαῑο Σαξόφωνο
Ζάκ Πρεβέρ; Ἐπιλογή 6n6 τά Paroles καὶ ἄλλα...
Γιάννης Ρίτσος; T6 Ρόπτρο
,Βασίλης Στεριάδης; Ὀ κ. ”Ιθο / ”Ιὸιωτικό Ἀεροπλάνο
”Αντώνης Σουρούνης; 01' Συμπαῖχτες
Θανάσης Τζοὺλης; Ἀπόγευμα τῶν Μύρων
Ἀλέξης ἲραίανόςῑ T6 Δεύτερο Μάτι τοῦ Κύκλωπα / Cancorpoems
Γιάννης ”Υφαντῆςῑ Μανθρασπέντα
Μάνος Χατζηδάκιςε Μυθολογία
Ἀργύρης Χιόνηςῑ Σπουδές
Γιῶργος Χρονας; Βιθλίο I/ 01 Λάμπες

σμῶν, ὅρων καί ἐξορκισμῶν
προσεγγίζεται Eva ἀντικείμενο
πού μέσα ἀπ’ τίς τυποποιημένες
έκφάνοεις του φαίνεται νά εἰναι
προσιτά στὴν ἀνάλυση, ένῶ ὅπου
ἡ τυποποίηση διασπᾶται ἀπό γονιμοποιές ἐκφάνσεις ἡ ἀνάλυση
ἀντιμετωπίζει 16 γεγονός σάν
ἀπρόσιτο. Τό ἀπρόσιτο γεγονός
συντελεῖ στήν ἀποκάλυψη τοῦ
δρίου τῆς ἀνάλυσης καί τὴν
ὁριοθέτηση τοῦ πεδίου τῆς ἔρευνας μέ κριτήρια λίγο πολύ
ἀσφαλῆ ὡς πρός τό σύστημα
ἀναφορᾶς τῆς μεθοδολογίας,
ἀλλά καί τῶν δρων πού τὴ συνοδεύουν. Αὐτούς τούς ὅρους πού

εἶναι συνδεμένοι μέ μιά σειρά
ἀπό μεθοδολογίες, κατά τεκμήριο
ἐπιστημονικές, κωδικοποιεῖ μέ
τρόπο ἐμπεριστατωμένο 6 πρῶτος

ἀπό τούς πέντε τόμους τοῦ ΛΕΞΙΚΟΥ ΟΡΩΝ τοῦ Σωτὴρη Δημητρίου πού ἀναφέρεται οτή Σημειολογική καί Δομική Ἀνάλυση
τῆς Τέχνης. Στό τόμο αὐτό περιέχονται ἐν ὅλο 264 ὅροι μέ μορφή
λήματος, καθώς καί συμπληρωματικά λεξιλόγια τῶν κύριων
γλωσσῶν στίς ὁποῖες οἱ ὅροι αὐτοί ἀπαντοῦνται (Γαλλικά, Ἀγγλικά καί Γερμανικά).
Ὁ τόμος συμπληρώνεται ἐπίσης ἀπό ἐκτενέστατη εἰσαγωγὴ
καί 6ι6λιογραφία.
Οἱ τόμοι πού θ’ ἀκολουθῆσουν
ἀναφέρονται στῆν α) Ἐπικοινωνία καί Σημειωτικῆ Ἀνάλυση, 6)
Γλωσσολογία, γ) Σημαντικῆ, δ)
Κυόερνητική, Δομισμό καί Θεωρία τῶν Συστημάτων.
Ι
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Ο Τό άρθρο τοῦ Μ.“ Νικολινάκου
«Ὁ θάνατος τοῦ Πολυτεχνείου»
προκάλεσε ἀρκετό, ὅπως φαίνεται, ἐνδιαφέρον καί ἀντιδράσεις.
Ἀπό τά γράμματα πού πήραμε,
δημοσιεύουμε τά πιό ἀντιπρασωπευτικά;
“
Ὀ
Ἀγαπητό Ἀντί
Εἶναι τό συνεπέστερσκαί σω-

στά τοποθετειμένο ἀπ’ ὅλες τίς
μεριές ἀρθρο «Ὁ θάνατος τοῦ
Πολυτεχνείου», καί ὅπως πάντα,
ἡ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καιροφυλακτῶντας,6ρῆκε τὴν εὐκαιρία
νά δώσει τό παρόν της σέ ἀγώνα
καί θυσίες πού δέν τῆς ἀνῆκαν.
Οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Φοιτητικοῦ
Κινῆματος, ἀν καί στῆν πλειοψηφία τους μαρξιστές, φαίνεται ὅτι
δέν ἀνάλυσαν τά γεγονότα σω-

στά, μέσα στῆν πενταετία πού
πέρασε, γιά νά χαράξουν καί
ἀκολουθήσουν τό δρόμο ἀπό τό
σημεῖο πού

τόν

σταμάτησε τό

τάνκ τῆς πύλης τοῦ Πολυτεχνείου, μέ κύριο ἐπακόλουθο νά
διαφοροποιεῖται καί τό Λαϊκό
Κίνημα πού

συνήθως «ἕπεται»

του φοιτητικοῦ, μιά καί στῆν
συγκεκριμένη περίπτωση θεωρεῖται μπροστάρης.

Λάθη πλέον καί κακές ἐκτιμή-

Ἀγαπητό «Ἀντί»
Τό 09690 κατάδειξε, νομίζω, καθαρά πιά, τὴν ἀπόλυτη ἀδυναμία
τῶν «ἐπισήμων» καί «ἀνεπίσημων» Ἱερῶν Τεράτων τῆς Ἀριστερᾱς καθώς καί τῶν διαφόρων
περιθωριακῶν γκρινιάρηδων νά
δοῦν τίς δυναμικές ἰσορροπίες
στήν πολιτική πρακτική ἀλλά καί
στῆν ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων.
Δυό ἐπίπεδα διακρίνει κανένας
στό 09690:
Πολιτική πρακτικῆς ἡ άλωση
τοῦ Πολυτεχνείου ἀπό τὴ Δεξιά.
Ἐκεῖ 6 Νικολινάκος (κι 0.1101)
6151151 μόνο τὴ μιά μεριά, τή Δεξιά, νά προσπαθεῖ νά «ἀπονε-

κρώσει» τό Πολυτεχνεῖο, κάνοντάς το Ἐθνικῆ Γιορτῆ. Δέν ἔχει
ἄδικο 6έ6αια, 6 ἄνθρωπος. Μόνο
πού θά μποροῦσε νά τό δεῖ κανείς κι ἁνόποδα. Νά πεῖ δηλαδή
611 ἀφοῦ ἡ Δεξιά, ἀφοῦ τό πολέμησε, τό πάλεψε, τό ἀπαγόρεψε,
στό τέλος ἡττῆθηκε, καί
σύρθηκε ἀπό τό λαιμό νά,
συμμετάσχει,
αὐτογελοιοποιούμενη γιά τὴν πρώην στάση της
καί ἐτσι ἤ ἀλλιῶς, ἐντελῶς ἀπαρατήρητη. Καθένας τή δουλειά
του κάνει. Ἴσως ἡ Δεξιά αὐτό
νάχε στό νοῦ της, v0 ἰδιοποιηθεῖ
τό Πολυτεχνεῖο ἐπισημοποιώντας

’Ξ-’ὶ

σεις δέν πρέπει νά εἶναι τῆς παρούσας χρονικὴς περιόδου. Βρι-

σκομαστε σέ κρίσιμη γιά τό
Λαϊκό Κίνημα στιγμὴ καί κάθε
ὅήμα πίσω σημαίνει νίκη καί διαιώνηση τῆς ἀντίδρασης. Ἡ θεωρία τοῦ φυσικοῦ θανάτου τοῦ
καπιταλισμοῦ εἶναι καραμέλες
γιά νά διώξουν τὴν πίκρα ἀπό τό
λαό πού δέν ἔχει πλέον τήν ὑπομονὴ νά τόν περιμένει, ἀντίθετα
60 ἀφομοιωθεῖ καί ἀσυνείδητα
θά παίξει τό ρόλο του μέσα στό
σύστημα τους.
Προσοχή λοιπόν. ”A; ἀναλυθοῦν οἱ προτάσεις-θέσεις τοῦ
Μάριου Νικολινάκου στό συγκεκριμένο θέμα Πολυτεχνείου καί
ἀς δοθεῖ τό πραγματικό νόημα

τῆς ὁρόσημης ἐκείνης 1159a;Εὐχαριστῶ γιά τὴ φιλοξενία
συντροφικά καί ἀγωνιστικά
”Ενας δημόσιος ὑπαλληλιίκος
52

το. Ἀλα ἀπέτυχε. Τό νά γίνει τό
Πολυτεχνεῖο ἐθνικὴ γιορτὴ, ὅχι
μόνο δέ σημαίνει ἔνταξὴ του στόν
μέχρι τώρα χαρακτῆρα τῶν
Ἐθνικῶν Γιορτῶν, ἀλλ’ ἴσως,
ἀντίθετα, νά σημαίνει καί ἔναρξη
μιᾶς διαδικασίας ἀποκάθαρσης
καί ἀλλων ἐθνικῶν γιορτῶν ἀπό
αὐτόν άκριόῶς τόν μεσογειακό
καί τελετουργικό ἀκίνδυνο χαραχτήρα, μιᾶς διαδικασίας ἀνάκτησης τῶν Ἐθνικῶν Γιορτῶν ἀπό
λαό πού ἐδημιούργησε τά ἀντίστοιχα γεγονότα, μιᾶς διαδικασίας ἀπόσπασης τῶν ·Μεγάλων
γεγονότων τῶν ζωῆς τοῦ λαοῦ
μας ἀπό τά χέρια τῆς Δεξιᾱς, πού
τά νέμεται τόσα χρόνια μέ φανφαρόνικες ψευτοπαρελάσεις.
Τό ἐπίπεδο τῆς ἱστορικῆς ἐξελίξεως τοῦ γιορτασμοῦ. Μιλάει
ὁ Νικολινάκος γιά ἐμπορευματο-

ποίηση. «Φορέθηκε» πολύ αὐτὴ ἡ
γκρίνια φέτος ·στούς «κύκλους»

τῆς ταὸερνόὸιας «Ἀριστερᾶς»
πού τόνα τῆς ὅρωμάει καί τᾶλλο
τῆς ξυνίζειέ «Ἀχ, τά σουὸλάκιαέ
ΙἈχ, οἱ μικροπωλητές1 ”Αχ, πού
διαλαλοῦν τήν πραμάτειά 1011;!
Ἀχ, καλέ πούναι ἡ σιωπηλὴ
ἀτμόσφαιρα, ὅλο ἔνταση», πού
νά τή χαλάει κάθε τόσο ἀπέριττα
ἡ μαγνητοφωνημένη ἐπανάληψη
τοῦ τοτινοῦ πομποῦῑ Ἐδῶ Πολυτεχνεῖο, Ἐδῶ Πολυτεχνεῖοί Ἐλληνικέ,Λαέ.Ι Νά, σ’ ὅλη της τὴν
ἀποτρόπαιη ἔκταοη, ἡ μεταφυσικοποίηση ένός συγκεκριμένου καί
ἱστορικά καθορισμένου γεγονό10;! Ἡ ἀνάγκη νά τό παγώσουν
μέσ’ τό χρόνο, γιατί, γιά κάποιους, φαίνεται, αὐτό ἦταν,
ὐποκειμενικά, τό μεγαλύτερο γεγονός τῆς ζωῆς τους, κι ἔμειναν
ἐκεῖ. Νά, πρῶτα - πρῶτα ἡ ἀδυναμία τους νά δοῦν τή λάμψη τοῦ
Πολυτεχνείου σέ συνάρτηση μέ τό
τότε σκοτάδι, καί νά καταλάῧουν

ὅτι σήμερα, δέν εἶναι δυνατόν νά
ἐπαναλαμόάνονται οἱ ίδιες μορφές πάλης ὅταν τόσα πράγματα
ἔχουν ἀλλάξει. Ἐδῶ κοντά, 65—
6010 καί κάποια οἰκτρά διαψευσμένα ὄνειρα γιά τή νέα πρωτο-

πορεία πού εἶναι 656010, «οἱ
φοιτητές, κι“ όχι οἰ ἐργάτεςέ» Νά
ἡ θεώρηση τοῦ Πολυτεχνείου σάν
μιᾶς «ἀτμόσφαιρας » μᾶλλον (οἱ
διανοούμενοί μας ξετρελλαίνονται γιά «ἀτμόσφαιρες») παρά
σάν ἀθροίσματος ἀνηφορικῶν
τάσεων σέ μιά ἐκρηκτική ἐποχή.
Γιατί 656010, κύριε Μάριέ μας,
ἂν ἀφαιρέσουμε ἀπό τό Πολυτεχνεῖο τό πρόόλημα τῶν α’συνδικαλιστικῶν καί τῶν 6310101115σμένων καί τῶν γ’«ἀσῷαλισμένων» τί μένει ἀπό τό Πολυτεχνεῖο;αἘκείνη ἡ μυρωδιά ἐξ·
εγέρσεως στόν 0590...» κι 0110
τέτοια ψυχοὸόραέ
M0 τό κυριότερο ἔγκλημα αὐ-

τῆς τῆς Σχολῆς εἶναι ἡ ἀπόσταση
ἀπό τό λαό καί ἡ μέσ’ τό μυαλό
τους διαστρέόλωση τοῦ χαρακτῆρα του. Μάλιστα, λοιπόνέ Ὁ
λαός, καί σουόλάκια τρώει (καί

γώ προσωπικά μετά ἀπό τήν ἑξάωρη πορεία καί ὁρθοστασία,
ἔφαγα τρία - τέσσερα μέ πολλή
όρεξη), καί τά πόδια του σέρνει,
καί τεράστια στεφάνια φέρνει,
καί «τά ψήνει» στίς διαδηλώαεις,
καί ὅλα αὐτά τά φοὸερά καί
ἀντιφατικά κάνει, πού μπερδεύουν καί ἐξοργίζουν τούς
μεταφυσικάτατους
«μαρξιστές

μσς», παναπῆ, ὅλους αὐτούς πού
μέσα στά ἀρρωστα μυαλά καί
τεμπέλικα κορμιά τους ἔχουν ἐγκαταστῆσει ἔνα «λαό» ἀποτελούμενο μόνον ἀπό κλέφτες καί ἁρματωλούς, ”Αρη - Βελουχιώτηδες, ἀντάρτες, καί ἥρωες. Βολεύει, '5101! Ἀλλά, νάσου ξάφνου,

οἱ ἀντάρτες, οἱ ἥρωες v0 τρῶνε
σουὸλάκιαέ Νά διαλαλοῦν, καί -

ὼ φρίκη - v‘ ἀγοράζουν τήν
«11901101510»!

Δέν τά

μποροῦν

αὐτά τά καμώματα τοῦ λαοῦ οἱ
«μαρξιστές» μαςί Ἀποφεύγουν
ᾰλλωστε τὴν ἐπαφὴ μέ τό 106!
Μεταξύ τους κάνουνε παρέα καί

ἀλληλοενθαρρύνονται καί κάνουν μοντέλα «σοσιαλιστικῶν
μετασχηματισμῶν» 1111! Ἀντιπα-

θοῦν τό λαό πού μέ τὴν ἀντιφατικότητα καί πολυπλοκότητά του
τούς ρεζιλεύει κάθε φορά. Ἀδύνατο να πιάσουν τὴν ἀν τίφαση στή λαῖκὴ συμπεριφορά
ὃχι σάν ἀρνητικό χαραχτηριστικό
ἀλλά σάν θετική ἀνταπόκριση
στό ἀντιφασιστικό περιόάλλον
ζωῆς, ἀ ν τ ί φ α σ η πού κλείνει
μέσα της τὴ λύση της,
"A; γιορτάζεται λοιπόν τό Πολυτεχνεῖο, Μάριοι, κάθε χρόνο μέ
τόσο παλμό ὅσο φέτοςέ K1' ὄις εἰναι αίτία ἐκρηξης τῆς λαϊκῆς
ζωῆςέ Κι’ ἀς πουλᾶνε 00116101110!
Καί χίλιοι νεολαῐοι ἀς πουλᾶνε
ὅλων τῶν ἀποχρώσεων ἐφημερί65;! K1 ἀς ἔρχονται στεφάνια,
λουλούδια, κεριά, ὅτι θέλει ὁ κό-

σμοςί Ποιοί ἔχουν τό δικαίωμα
νά ποῦν στό λαό τί θά κάνει·, Oi

διάφοροι πού προσπαθοῦν νά δικαιολογήσουν τήν ἐνοχὴ τους γιά
τήν ἀποκοπή τους ἀπό τό λαϊκό
μαζικό κίνημα μέ κλαυθμηρισμούς τοῦ στύλ; «Πανηγύρι τό
κάνατε
τό
Πολυτεχνεῖο
1110!». 610v 6 106; θά γιορτάζει τή νίκη του μιά μέρα καί θά
ψήνει κι’ ἀρνιά καί θά χορεύει,
νά κλειοτοῦν σπίτι τους, νά ντυθοῦν καλόγεροι καί νά τὴ 61101011v μέ κουκιά ξεράῑ
Ἀλ. Οἰκονόμου
Πραξιτέλους 89
Πειραιάς
Ο

Ἀγαπητό Ἀντί,
Ἐπιτέλους, ἀνάμεσα στά τόσα
πού γράφτηκαν αὐτό τόν καιρό
γιά 16 Πολυτεχνεῖο, ἡ παρουσίαοη τοῦ θέματος ὅπως γίνεται
016 ἄρθρο αὐτό μᾶς δίνει τῆν

1

πραγματικὴ διάσταση τοῦ Πολυτεχνείου, ὅπως παραυσιάστηκε
φέτος στό τριήμερο τοῦ γιορτα-Ὶ
σμοῦ του, ἀλλά καί ὅπως διαφαίνεται ἡ μεθόδευση πού γίνεται
γιά νά παρουσιάζεται (γιορτάζεται) στό μέλλον.
Καί τότε ἀναρωτιόμαστε μέ
θλίψη, ἀλλά καί μέ ἀγανάκτηση,
ΓΙΑΤΙ, γιατί ἐπιτρέπουμε ὅλοι
μας καί πιό πολύ ἡ Νεαλσία μσς,
πού εἶναι δ θεματοφύλακας τοῦ
Πολυτεχνείου, νά μᾶς ἐκμηδενίζουν ἔτσι, νά μᾶς χρησιμοποιοῦν
καί νά ἐπωφελοῦνται ἀκόμα καί
ἀπό τίς θυσίες τῶν παιδιῶν μσς;
Δέν μποροῦμε ἄραγε νά ποῦμε
κάποτε, ΦΤΑΝΕΙ I'IIA!!! Δέν
μπορεῖτε νά γινόσαστε κύριοι καί
ρυθμιστές, κατά πώς σᾶς ὃολεύει,
ἀκόμα καί τῶν ἀγώνων τοῦ λαοῦ
καί τῆς προσφορᾶς τῆς ζωῆς τῶν
παιδιῶν μας;
"Ag μέ συγχωρέσουν οί νέοι

πού παίρνω τό λόγο, παρ’ ὔλο
πού δέν τούς ἀντιπρασωπεύει),
ἀλλά μιλάω μόνο μέ τήν ἰδιότητα
μου μιᾶς ἁπλῆς Μάνας.
T6 Πολυτεχνεῖο ἀσφαλῶς δέν
εἶναι οὔτε «γιορτές καί πανηγύρισ» οὒτε καί «καλλιτεχνικό
πρόγραμμα». Τό Πολυτεχνεῖο
ῆτσνε καί θά μείνει ἀληθινή τραγωδία.
Ἐκείνη ἡ ἐφιαλτική νύχτσ θά
παραμείνει
καυτῆ
ὀδυνηρή
μνήμη, ὅταν τά παιδιά ἔτσι ἁπλά
καί μέ πλήρη συναίσθηση ΔΙΝΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. Αὐτὴ ἡ
γεμάτη μεγαλοπρέπεια πράξη
τους πρέπει νά μᾶς κάνει νά
σκεφτόμσστε
ὅμως
καί
νά
ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ γιά ὅλη μσς τῆ
”Οτσν ἀντηχοῦσε ἐκείνη ιῆ νεανική φωνή «Ἐδῶ Πολυτεχνεῖο,
ἐδῶ
Πολυτεχνεῖο,
έλληνικέ
λαέ...» Ἀλλά ποῦ ἠταν αὐτός ὁ
έλληνικός λαός; Ὅταν οἱ δρόμοι
πού ὁδηγοῦν στό Πολυτεχνεῖο

ἦτσν ἔρῃμαι; Ποῦ ἠταν ὁ ἐλληνικός λαός νά μπεῖ μπροστά σέ κεῖνες τίς φοόερές μποῦκες τῶν
τάνκς, πού ἐλλόχευσν στό Γουδί
μέ ἀναμμένους τούς προὸολεῖς
σωστά θηρία, παρά τά ’φησε νά
κατέδουν μέχρι τό Πολυτεχνεῖο
καί νά τά ἀντιμετωπίσουν τά
παιδιά του,

Τώρσ ὅέὸαισ τό νά παίρνουμε
μέρος στίς πορεῖες, νά στέλνουμε
πελώρια στεφάνια καί νά προ6αίνουμε α’ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις
πού μοιάζουν τόσο ΨΕΥΤΙΚΕΣ
μπροστά στῆν ἀληθινή ΠΡΑΞΗ
τῶν παιδιῶν, εἶναι καθαυτό ἐνσυνείδητο ξεστράτισμα.
Ὁ Μ. Νικολινάκος μέ τό ἀρθρο του δέν δίστασε νά διαπιστώσει καί νά μᾶς τονίσει, σέ
ἀντίθεση μέ τά ὅσα γράφτηκαν
μέχρί τώρα, ὅτι ὅλη ἡ μεθόδευση
πού γίνεται ὁδηγεῖ στό θάνστο
τοῦ Πολυτεχνείου. Τούτη ὅμως ἡ
ὀδυνηρή δισπίστωση μᾱς ἔδειξε
ὅτι δέν πρέπει σάν λαός νά ἀποδεχτοῦμε, οὔτε άμεσα οῡτε έμ-

μεσα, τήν μετατραπή τῆς τρσγωδίας σέ «Ἐθνικό πανηγύρι».
Τό Πολυτεχνεῖο θά μείνει μέσα

-. μσς, ὅπως ἀκριόῶς έγινε καί γιά
τόν λόγο πού έγινε καί δχι ὅπως
τό πᾶνε νά γίνει. , Παραμένει
ἱστορικά γεγονός καί πολιτική

ΠΡΑΞΗ.

Εὗχαριπῶ,
Μιά γυναίκα

Ο ΕΛΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

κάθε μπλόκσ καί νά μᾶς, ἀνοίξει
δίαδο, τό ταξίδι μσς ἀντί 20 λεπτά κράτησε 2 ὧρες. Κι ἔται
φτάσαμε κατόπιν ἑορτῆς. Εἴδαμε
3-4 γερμανούς νεκρούς καί καμιά
1οριά τραυματίες. Ὁ ὁπλισμὸς
πού μέ λαχτάρσ τρέχαμε δῶ καί
κεῖ γιά νά πετύχουμε, εἶχε κάνει
φτερά. Λάφυρα γιά τούς τυχερούς πού δώσσνε τή μάχη. Ἐμεῖς
είχαμε μόνο ένσν (1) νεκρό κι
δχι 17, ὅπως γράφετε. Πήρσμε

Λεπτομέρειες ἀπό τή μάχη τοῦ

ΕΛΑΣ Ἀθήνας μᾶς γράφει ὁ

τούς

10 τραυματίες Γερμανούς

στῆ Κοκινιά μιά κσί μόνο ἐμεῖς
Λεωνίδας Γρισπος
Πρέπει πάντως νά σημειώσουμε ὅτι στοιχεῖα γιά τίς ἀπώλειες τοῦ ΕΛΑΣ στή μάχη τῆς
Ἠλεκτρικῆς ἔχουν δημοσιευτεῖ
κατά καιρούς μέ παράθεση ὀνομαστικῶν κστσστάσεων τῶν νεκρῶν.

Σχιῐικιι με τὴν ὑπόθεση τοῦ
- ἐφεδρικοῦ Ε.Λ.Α.Σ. στῆν Ἀθήνα
πού δημασίεψες στό τεῦχος 111
καί τὴν εὐχή πού κάνει ὁ συνεργάτης σου ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ γιά τυχόν ἐπιζῶντες ἀγωνιστές πού θά
μποροῦσαν νά συμπληρώσουν
προσωπικές τους μαρτυρίες πάνω
’ στά γεγονότα, ἔχω νά πώ αὐτά τά
λίγσ;
Ἐγώ ἀνῆκα στόν ἐφεδρικό
Ε.Λ.Α.Σ Ν. Κοκινιᾶς περιοχή
Ἀγ. Νικολάου (κέντρα). Ὅταν
δόθηκε ἡ μάχη γιά τὴ σωτηρία
τῆς ἠλεκτρικῆς στό Κερατσίνι
ἀπό τά τοπικὰ τμήματα τοῦ
Ε.Λ.Α.Σ. ἐμεῖς φαρτωθῆκσμε σέ 2
φορτηγά καμιά 5Οριά νεολαῐοι μέ
τούς ἐπί κεφαλῆς μσς τομεάρχες,
γιά νά ὃοηθῆσουμε τούς Κερστσινιῶτες (τότε Ταμπουριῶτες).
Ὁ ὁπλισμός μσς ἠταν κάτι λίγες
ἰταλικές ἀρσὸίδες, μερικές χειρον
ὅομόίδες
(γερμανικές-ἰτσλικές)
καί κάτι πιστόλια τῆς κακιᾶς

ὥρας πού τά περισσότερα δέν εῖχσν τίς κατάλληλές σφαῖρες καί
μέναν ἀνεργσ, Εῐχαμε κι“ ἔνσ
ὁπλοπολυὸὁλο πού τό χειριζόταν
’ένα περίφημο παλικάρι νέγρος τό
χρῶμα, πσλιός Κοκινιώτης, νομίζω πώς ἡταν τό ἐπάγγελμα σω-

φέρΔυστυχῶς ὅμως καθυστερήσαμε ἀπ’ τά πολλά ὀδοφράγμστα

- μπλόκσ πού ἠταν σπσρμένσ στό
δρόμο πού ένώνει τήν Κοκινιά μέ
τό Κερατσίνι καί πού τά φρουροῦσαν οἰ τοπικοί ἐλασίτες, Ὁ
δρόμος λεγόταν Κυδωνιῶν τώρα
Π. Ράλλη νομίζω. Στοιὸαγμένοι
μέσα στά φορτηγά φορῶν-τας πολιτικά καί μέ προτετσμένσ τά
δπλσ έξω ἀπό τά φορτηγά (ἐνσ
θέαμα πρωτοφσνές γιά τὴν
ἀκόμα ὑπό κατοχὴ Ἀθήνα) τά
τοπικά μσς καρσούλια στά
μπλόκσ μᾶς πέρασαν γιά τάγματασφαλίτες καί θά μσς ἀποδεκάτιζαν, ἀν δέν εἴχαμε κάτι φωνακλάδες μέ τά χωνιά κρεμσσμένους ἔξω ἀπ’ τά φορτηγά πού
φώναζαν συνέχεια «Εἶμαστε τοῦ
Ε.Λ.Α.Σ Κοκινιᾶς. παμε για 6οήθεια στῆν ἠλεκτρική>>ἔ
“Ὀμως, ὡς πού νά όεὸαιωθεῖ

είχσμε νοσοκομεῖα περιοπής· τό

«ἀμερικάνικο» στῆν Ὁσία Ξένη.
Αὐτοί νομίζανε ὅτι πᾱμε νά τούς
ἀποτελειώσουμε καί μᾶς ἔλεγσν
τρομοκρατημένοιῑ «Γκούτ-πσρτιζάν-γκούτ-παρτιζάν». Σέ μερικές
μέρες πῆρσν τ’ ἀπάνω μέ τήν
περιπαίηση τῶν γιατρῶν καί νο-

σοκόμων. Κι’ ἦτσν ὅλο φιλικά
χαμόγελσ κσί γκούτ-πσρτιζάν.
Μιά καί ῆμαυνσ χωρίς δουλειά
μέ ὂάλαν στῆ φρουρά τοῦ νοσοκομείου. Θέλω νά σημειώσω ἐδῶ
εἰλικρινά κι’ ὑπεύθυνα ὅτι σέ
κάθε τραυματία Γερμσνό δόθηκε
ὅλα τό νοικοκυριό πού τοῦ ἀνῆκε
(τό δικό του ἐννοῶ). Διπλές φανέλες, παυκάμισα, κάλτσες, ἀρ6ύλες καί μπότες. Ἐνῶ οἱ περιασότεροι ἀπό μᾶς φυλούσσμε σκαπιά ξυπόλυτοι μ’ ένσ πουκάμισο
κοντομάνικο. ”Οτσν πέσανε τά
πρωτοὸρόχισ κάναμε τῆ σκοπιά
τὴ νύχτα ἔξω στίς λάσπες ξυπόλυτοι. Μιά νύχτα δέ όάστηξσ καί
πῆρα ἔνα ζευγάρι ἀρὸύλες νά
κάνω τὴ σκοπιά μου λιγότερο

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ
‘O A.M. ξεπερνώντας τά ὅσσικά πολιτικά καί οἰκονομικὰ

προὸλήματα πού εἰναι ἀρρηκτα
δεμένα μέ τήν παραγωγή, καταφέρνει νά δημιουργήσει στόν
ἀναγνώστη τήν ἐντύπωοη ὅτι τό
πρόόλημα τῆς σύτοδισχείρησης
εἰναι ἁπλά καί μόνο ὀργανωτικό.
Αὐτό 6έ6αια δέν θά εἶχε καί τόσα
μεγάλη σημασία ἄν δέν εἶχε ἤδη
,ἀνσπτυχθεῖ φιλολογία γιά τήν
σύτοδισχείριση καί γιά τό μέλλον
τῆς χώρας μσς νά προόληθεῖ ἔντεχνα τό Γιουγκοσλαὸικό πρότυπο. Τό άρθρο τοῦ Α.Μ. δέν
ὃοηθάει καθόλου τόν προὸληματισμό στό θέμα· ἴσως γιατί ξεκινᾱ με’ πολλά στοιχεῖα που ἔχει
δεχθεῐ σάν ἀξιώματα. Ἀντίθετα
πιστεύω ὅτι ἀποπροσανστολίζει.
Δέν θά ἀσχοληθῶ μέ τά ὀργανωτικά ζητήματα πού ἀναφέρει τό
ἀρθρο· θά θυμίσω ὅμως σχετικά
μ’ αὐτό, ὅτι’ σέ καπιταλιστικές

χῶρες μέ μσκριά σοσιαλδημοκρατική παράδοση, ὑπάρχουν συστήματα πού μορφοπαιοῦν όργανωτικά τῆ σχέση ἐργαζόμενου μέσου παραγωγῆς, μέ τρόπο
παραπλήσια μέ αὐτόν πού περιγράφει ὁ Α.Μ. χωρίς νά ὑπάρχει
ἐκεῖ οὕτε σύτοδιαχείρηση αῦτε
σοσιαλισμός ὅέὸαια.
Τό ἐρώτημα πού πρέπει νά
ἀπαντηθεῖ - καί ἡ ἀπάντηση θά
6ε6αιώνει ἧ ὅχι, τόν αὐτοδιαχειριστικό χαρακτῆρα τῆς Γιουγκοσλσὸικῆς οἰκονομίας - εἰνσι;
Ποιός κάνει τό σχεδιασμό τῆς
παραγωγῆς καί πῶς μοιράζονται

ὀὸυγηρή”Αρχισε ὁ τσιγκούνης Γερμανός
τίς φωνές, λές κι’ ἠταν ἄλλοι καιροί, μά ποιός τόν άκουγε μέ τέτοια ξυλιασμένα πόδια. Τὴν άλλη
μέρα μέ κάλεσαν στῆ διοίκηση
καί μ’ ἔπεισαν ὅτι ὁ αἰχμάλωτος

ἦταν ἱερό πράμα κι’ ἐτσι ξανάρχισσ ξυπόλυτας περίπολο τή νύχτα. Τώρσ άν αὐτοί κάνανε σαπούνι τούς αἰχμαλώτους, εἰναι
ἀλλου πσπά ὅσγγέλιο.
Αὐτά κι“ ἀλλα πολλά πού τά
θυμᾶμαι κσλά.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΙΖΟΣ

τά κέρδη, Γιά τά ζητήματα αὐτά
δέν κάνει λόγο τό άρθρο καί εἰναι σύτά ἀκριὸῶς πού ξεπερνάει
διακριτικά. Ὁ σχεδισσμός τῆς
παραγωγῆς, τά πλάνα καί ἡ διάθεση τῶν προϊόντων κάθε ἀλλο
παρά γίνεται ἀπό τούς αὐτοδιαχειριζόμενους ἐργάτες. Τά κέρδη
κάθε ἀλλο παρά μοιράζονται
στούς ἐργαζόμενους τῆς ἐπιχείρησης πού τά πραγματοποίησε,
(ὅέόαια δέν μιλᾱμε γιά τήν ὀργάνωση συνεταιρισμένων παραγωγῶν κουμπιῶν τῶν Σκοπίων,
ἀλλά συνολικά για τήν παραγωγὴ
τῆς χώρας). Ἐρωτὴσεις δευτε-

Ο

“

ρεύουσες πάνω στό ἴδια θέμα εἰ-

Ο Σχετικά μέ τό ἄρθρα γιά τήν
Γιουγκοσλάὸικη αὐτοδισχείρηοη
τοῦ Ἀλέξη Μητρόπουλου (τ.
112) ὁ Γιῶργος Προκοπάκης ἀπό
τήν Φιλαδέλφεια τῆς Ἀμερικῆς
γράφει·

ναι;
Δημιουργοῦνται ἀνταγωνιστικές ἐπιχειρήσεις καί ἀνταγωνιστικές όργανώσεις συνεταιρισμέ-

νης ἐργασίας
Οἱ όργανώσεις αύτές ἐπηρεά-

ξΓερμανικοι.·
ακαδημαϊκυυ εΠιΠεδου

·Διαμαντιὸης 3634290ΔΙΔΟΤΟΥ”49;
Ο Ο O Ο Q0.
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ζουν τόν ὅλα σχεδιασμό τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας; Δηλαδῆ ὑπάρχει
κεντρικό ὄργανα μέ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ γνώμη πάνω στίς κστευθύνσεις τῆς οἰκονομίας γενικσ;
Κι αὑτό πού ὑπάρχει ἐλέγχεται
ἠ ὅχι ἀπό τήν κεντρική κρστικὴ
ἐξουσία;

Νομίζω ὅτι οἱ ἀπαντήσεις
πραφανεῖς κατά τὴ γνώμη μου,
καταστρέφουν τήν εἰδυλλιακή εἰκόνα τῆς αὐτοδισχείρησης «κατά
Γιουγκοσλαὸία» πού διαφαίνεται
στό ἀρθρο. Μιά καί ὅμως σύμφωνα μέ τόν Α.Μ. οἱ ἐργαζόμενοι
μέ τά ὅργσνσ τους διαχειρίζονται
ὅλες (τίς ἀλλες προσθέτω ἐγώ)
ὑποθέσεις τῆς παραγωγικῆς μονάδας πρέπει νά δοῦμε ποιές εἰναι σύτές. Εἶναι ἡ κατανομῆ τῆς
ἐργασίας μέσα στῆ μονάδα, ἡ
κοινωνικὴ πρόνοια (ἀσφάλεια,
ἀσφάλιση, ἐγκυμοσύνη...) μερικά
ὴ προστασία τοῦ περιὸάλλοντος,
ὁ ἐλεγχος τῶν ἐκτελεστικῶν όργάνων καί ἀλλες. κλασικές συνδικαλιστικές ὑποθέσεις. Ἀναμφίὸολσ τά παραπάνω ἀποτελοῦν
προοδευτικές κατακτήσεις γιά
τούς ἐργαζόμενους ἀπέχουν ὅμως
πολύ ζυ-ιό τό νά χαρακτηρίζουν
αὐτοδιαχειριστικὴ τὴ μορφὴ τῆς
όργάνωσης, γιατί οἱ ἐργάτες δέν
αὐτοδισχειρίζονται
ἀκριὸῶς
αὐτά πού θά χαρακτήριζσν ἔτσι
τὴν κοινωνικὴ όργάνωσηῑ τὴ
δουλειά τους καί τό ἀποτέλεσμα
της (προῖόν, κέρδος). Καί ὂέὸσια
ένῶ εἶναι κατακτήσεις πού γιά
τήν ἐργατικὴ τάξη τῆς χώρας μσς
(καί ἀλλων - ὅλων τῶν καπιταλιστικῶν χωρῶν) θά εἶχαν ἱστορικὴ
σημασία, δέν μπσρεῖ νά εἶναι τό
ὃραμά της γιά μιάν ἀλλη κοινωνια.
Τέλος, ἕνα σημεῖο στό ἀρθρο,
πολύ ἐνδιαφέρον, εἶναι τό ἐξῆς;
«σπουδαῖα δικαίωμα, συνταγματικά κατοχυρωμένο,
ΚΑΘΟ-

AIKO καί ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ, εἰ·

ναι τό δικαίωμα τοῦ ἐργαζόμενου
νά ἐργάζεται στά κοινωνικά μέσα

«παραγωγῆς». Ἐἰνσι προφανές
ὅτι τό σχετικό άρθρο τοῦ Γιουγ-

κοσλα6ικοῦ συντάγματος, 6v
πραγματικά ὑπάρχει, εἶναι κούφιες λέξεις, γιατί εἰναι γνωστό
ὅτι ἡ οἰκονομία τῆς χώρας δέν
μπσρεῖ νά δώσει δουλειά σέ
ὅλους. ”Ας φανταστοῦμε τίς ἑκατοντάδες χιλιάδες (ἑκατομμύρισ;)
γιουγκοσλάόους μετανάστες ἐργάτες v' ἀρχίσουν νά ζητοῦν 16
συνταγματικό τους δικαίωμα· θά
κστσρρεύσει τό ώρσῖο οἰκοδόμημα ποῦ μᾶς περιέγραψε ὁ A. M.
Κλείνω ἀναφερόμενος στό λόγο
πού μέ παρακίνησε νά γράψω τά
παραπάνω; Μέ ἀνησυχίσ παρστηρῶ τήν ἐμφάνιση ἑνός καινούριου Credo, ἑνός, νέου δογματισμοῦ πού ἐπειδὴ τάχα στρέφεται
κατά τοῦ «παληοῦ δογματισμοῦ»
καί τοῦ «παληοῦ Credo» εἰναι
λέει καλός. Κι ἔτσι σερὸίρονται
μοντέλα (δέν ἀναφέρονται 016v
A.M.) σοσιαλισμοῦ καί κοινωνι-

κῆς όργάνωσης χωρίς καμμιὰ με·
λέτη, μόνα καί μόνο γιά τὴν ἐξυπηρέτηση ὅραχυπρόθεαμου πολιτικοῦ ώφέλους. Βέὸσια τό καθῆκον τῶν πραγματικά προοδευτι-

κῶν ἀνθρώπων εἶναι ἡ ἀποκάλυψη τῶν καιροσκοπισμῶν καί
γι’ αὐτό χρειάζεται μελέτη καί
έρευνα γιά νά ἀποόεῖ ἡ ἀλλαγὴ
τελικά σέ ὅφελος τοῦ Ἑλληνικοῦ
λαοῦ.
Εὐχσριστῶ
Γιῶργος Προκοπάκης

Ἂς κάνουμε μιά ἀνάλυση μερικῶν κατηγοριῶν ἀνθρώπων
πού σήμερα θεωροῦνται 016v έλληνικό χῶρο, καί τούς ἀποκαλοῦμε LOUBEN στοιχεῖα. Μία
κατηγορία τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν
εἶναι οἱ χαφιέδες. Σήμερα θά
μπορούσαμε νά κατατάξουμε
τούς χαφιέδες σέ δύο κατηγαρίες.
τούς χαφιέδες πού κάνουν τά
πάντα γιά τό χρῆμα καί πληρώνοντσι ἀδρά γιά τόν χαφιεδισμό
τους καί τούς χαφιέδες πού έχουν
σάν «ἰδεολαγίσ» τόν ἀντικομμουνισμό ἔτσι γενικά καί ἀόριστα.
"Av καί οἱ ἂνθρωποι αὐτοί ἀνήκουν ῶς ἐνα 6σθμό 016v περιθωριακό χῶρο, διότι δέν τούς δέχε161 σήμερα οὔτε ἡ δεξιά ἁπλῶς
καί μόνον ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντά της, ὅμως δέν μποροῦν
νά ἀχθοῦν στό LOUBEN PROTERIAT διότι ἐχουν μία συνείδηση τῶν πράξεών τους καί δέν
ἀνήκουν ἐξ ὁλοκλήρου 016v
περιθωριακό χῶρο. “Ὀσον ἀφορά
τὴν μερίδα τῶν παιδιῶν μέ τά μηχανάκια, μιά σημαντικὴ μερίδα
ἀπό αὐτούς ἀνήκουν στόν ἀριστερό καί προοδευτικό χῶρο,

ἁπλῶς δέν εἶναι ἐντσγμένοι σέ

’θ

»Ψ
κεραμικα
φωτιστικα
ζωγραφικη σε υφασμα

σε ξυλο
διαφημιστικα δωρα

Τηλῑ 732.713 — 732819

0 Ἑκδότης;

’Τ

ΧΡΗΣΙὈΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131
O ῪΠεύθυνος ΤυΠσγραφείου;

κόποιον πολιτικό φορέσ ὑπάρχει
καί μιά μερίδα τέτοιων παιδῶν
πού προέρχονται ἀπό τήν μικροσστικὴ καί ἀστική τάξη πού
δέν μποροῦν νά θεωρηθοῦν
LOUBEN στοιχεῖα γιατί ἀκριόῶς
ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως εἰναι
σέ καλύτερη μοίρσ ἀπό τούς προλετάριους καί δέν εἰναι γενικά
Ιστῆν μιζέρια.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΛΑῘΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΙ
ΣΙΝΩΓΙΗΣ 48
τηλ. 77070864783079ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ
I'IONTIKH ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60
Ἀθήνα 601.

ἐισί δέν ἔχουν καί ταξικὴ συνεί-

ΡΙΑΤΟ

Τίς ἀπόψεις του γιά τό λοῦμπεν
προλεταριάτο μᾶς ἔστειλε ὁ ἀναγνώστης μσς Μ.Ζ
Ἐπειδὴ σήμερα 016v ἐλληνικό

"DV'CI—

LOUBEN στοιχεῖα γενικά εἰ-

ναι οἱ ἂνθρωποι πού ἀνήκουν
στάν χῶρο τῆς περιθωριοποίησης

.- TO ΛΟΥΜΠΕΝ ΠΡΟΛΕΤΑ-

ἐσμ «οαμος» εργαστηρι

Δ

ἀριστερό χῶρο συμ6αίνει τό ἐξής
παράδοξα, συμ6αίνει πολλές φο,ρές νά ἀκοῦμε νά ἀποκαλοῦντσι
ἄνθρωποι, ὅπως αἱ χαφιέδες καί
τά παιδιά μέ τίς μοτοσυκλέτες
LOUBEN στοιχεῖα γι’ αὐτό θάθελα νά ἀναφερθῶ λίγο πάνω σε’
αὐτό τό ζήτημα.

Σήμερα μιά μερίδα ἀνθρώπων
πού θά μπορούσαμε νά κατατάξουμε στό λοῦμπεν προλετσριάτο,

εἶναι 1116 μεγάλη μερίδα ναρκαμανῶν οἱ ὁποῖοι διεξάγουν περιθωριακή ζωὴ (ἀλῆτικη, τεμπέλικη) καί ὅρίσκονται καί στῆν μιζέρια καί ἐπί πλέον δέν έχουν καί
ταξικὴ ουνείδηση δέν ἀντιλαμόάνονται ὅτι ὑπαίτιοι τῆς κατάστασής τους εἰναι ἡ ἴδια ἡ ἀστική
τὰξη, διότι τά ναρκωτικά στά χέρισ τῆς ἀστικῆς τάξης εἰναι ένσ
ἰσχυρό ὅπλα ἐνάντισ στή νεολαία.
Ὑπάρχει ὅμως καί μία μερίδα
πλουσιόπσιδων πού παίρνουν
ναρκωτικά γιόι νά ξεφύγουν ἀπό

τῆν ἀνία τῆς ζωῆς γι’ αὐτούς εἰναι ἀδιανόητα νά ἐνταχθοῦν στό
λοῦμπεν πραλετσριάτο.

ιοΑΝΝΗῑ ΒονΛι-ΑΡΗΣ
Δημοσθένους 153
Καλλιθέα

O Φωτοστοιχειοθεσίαι
«ΦΩΤΟΚΥΤΓΑΡΟ» ΕΠΕ
Boo. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 748314- 713.604
0 ἴΕκτύΠωσηῑ ,
Ἐργοατ. Γραφικῶν Τεχνῶν
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ
Ἰασίου 5, Περιστέρι.
Ο
ΟΚάΘε ἑνυπόγραφο ᾶρθρο
ὲκφράζει
τήν
προσωπικη
άποψη τοῦ συγγραφέα του.
Ο
O ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚοΥ;
Ἐξαμ. 260 δρχ.· Ἐτήσια 520
Ἐτήσια Ὀργανισμῶν,
Τραπεζῶν, κ.An: 1 .200 δρχ.,
Γιά φοιτητές έκΠτωση 15°/._
0 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙ-,

ΕὺρώΠη- Μεσογ χῶρεςς
έξάμηνητ άΠλή δολ. 10
deport. δολ. 13
έτήσια; άΠλή δολ. 20
άεροΠ..δολ. 25
,
Η,Π.Α. - Καναδάς -“Αν. “Ασία;
έξάμηνηῑ άΠλή δολ. 10
άεροπ. δολ. ἱ17
έτήσιαῑ άΠλή δολ. 20
άεροΠ. δολ. 34
Αυστραλία- “Ωκεανία;

λεξαμηνηι ᾱηλή 60A. 10
deport. δολ. 24
ἐτήσιαι άΠλή δολ. 20
άεροΠ. δολ. 47
Ο Εμσάσματα, έΠιταγέςε
’ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
OTIMH TEYXOYZ δρχ. 20

ο πΑΛΗΑ TEYXHzTIMH 30 AP.

Κεντρική διάθεσηῑ
0 γιά τά θιθλιοΠωλεῑα
τῆς Ἀθήνας;
Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI»
Δημοχάρους 60,-τηλ. 732-713
O γιά τά θιθλιοΠωλεῑα
B. Ἐλλάδας;
Βιθλιοπωλεῑο
Ν. Κοτζιᾰςχ καί Σία Ο.Ε.·
Τσιμισκῆ 78, τηλ. 279.720.

ΘεσΙνίκΗ
M.Z. φοιτητής
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 1

ΔΗΜΟΤῙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔῙΑ

ΑΚΡΙΤΙΚΑ
Μελέτη - ἀνθολόγηση
ΒΑΣΙΛΗ X. MAKH

mmon
Ειδικος
στα
νομισματα
και
μοναδικος
στα
καρτονομισματα

Ἐπικσιρότητα
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STAMPS and COINS

ΕΚΔΟΣΕΙΣ EIIIKAIPO THIA
ΑΣκΛΗΠιοΥ ’1 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 3636083 — 3607382

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛῆ 32 10 577 - 32 10 304

κεραμικα

σταχυ
Εἶναι ἕνα καινούργιο μαγαζί
Ποὺ ἄνοιξε 016v Ξάνθου 7
στό Κολωνάκι.

Ἐκεῖ δα θρεῖτε 16 κεραμικὰ τοῦ ἐργαστηρίου

·ἀντικειμενο,,
Ἠ διεύδυνση τοῡέργασττιρίου εῖναιε

Φανερωμένιις 4θ-Χολαργὸς τηλ. 65.21.725

Διόοτου 59 81 Z. Πηγης τηλ. 3602539

y ὢν

ΑΘΗΝΑ
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ὴ αναπτυζη μιᾶς μεσογειακῆς πρωτεύουσας

εζάντσς

