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ΟΠΩΣ σχεδόν κάθε χρόνο ὕστερα ἀπό τή μεταπολίτευση, ἕτσι καί
φέτος ἦ διαφωνία γιά τό χῶρο ὅπου Sci γιορταστεῦ ἠ ἑργατική Πρωτομαγιά ἀποτελεῖ τό ἐνὸεικτικό σημεῖο τοῦ ““χοῖσματος““ πού ἀπλώνεται πίσω ἀπό τήν τυπική ἑνότητα τοῦ ’ἑλληνικοῢ συνδικαλζστι, κοῦ κινήματος. Καί φυσικά τήλόση τοῦ προβλήματος τοῦ χώρου
-τοῦ γιορτασμοῠ ἀναλαμβάνει νά δώσει ὁ ἀστυνομικός μηχανισμός
τῆς κυβέρνησης. . .
MONO πού τό πρόβλημα τοῦ χώρου τοῦ γιόρτασμοῢ τῆς Πρωτομαγιᾶς ὁέν εἶναι τό μόνο πού Βρίσκει τή λόση του μέ τήν παρέμβαση τῶν κυβερνητικῶν μηχανισμῶν. 'O ἔλεγχος τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος τῶν ἐργαζομένων ὑπῆρξε ἀπό τούς πρωταρχικοός στόχους τῆς μεταπολιτευτικῆς ὁεξίᾶς ἀφοῦ ἕνα ὁυνατό, μαζικό καί
προπαντός ἑνωμένο συνδικαλιστικό κίνημα συνὸέεται ἀναπόὸραστα

μέ πολιτικά ἀποτελέσματα προφανῶς ἀνεπιθύμητα γιοῖ τή δεξιά.
ΕΤΣΙ ἦ ἐπιστροφή τῶν χουντικῶν συνόικαλιστῐῡν καί ἠ ἀγαστή
συνεργασία τους μέ τούς κυβερνητικοός ἐργατοπατέρες, οὒ unmo—
θετημένες ὁιαὸικασίες, οὐ ὀιαγραφές μαζικῶν σωματείων ἀπό τή
ΓΣΕΕ καί ἦ ἁντικατάστασή τους μέ σωματεῑα-σφραγίὸες μέ κορύωωμα τό ““συνέ8ριο“ τῆς Καλαμάτας εἶχαν πάντα τίς εὐλογίες τοῦ
κ. Λάσκαρη καί τήν ἀμέριστη κοΒερνητική συνδρομή.

ΑΛΛΑ καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἡ κυβέρνηση φρόντισε νά κατασκευάσει ἕνα κυριολεκτικά ἀσφοκτικό νομικό πλαίσιο πού στήν
οὐσία ἀναιρεῦ τά ὕδια τά συνοικαλιστικά δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων. Δέν εἶναι ἀνάγκη νά ἀναφερθοῦμε στόν ἑξοντωτικό νόμου
330 γιά νά πιστοποιήσουμε τοῦ λόγου τό ἀληθές. Ἀπλᾶ καί μόνο
ἦ κυβερνητική προστασία τῶν ἀπεργοσπαστικῶν μηχανισμῶν πού τόν
τελευταῖο καιρό ἄρχισαν νά ὁργανώνονται ἀπό τήν ἑργοόοσία κατά
τρόπο συστηματικό καταδεικνόει τό ΗσεβασμόΠ τῆς κυβέρνησης στά
δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων. Καί γιά νά συμπληρωθεῖ ἠ είκόναᾘρκεῖ νά ἀναλογιστεῑ κανείς τά ἀποτελέσματα τῆς λεγόμενης πολαι-

κῆς τῆς “λιτότητας““ πού φυσικά ἀφορᾶ μόνο τούς ἑργαζόμενους...
ΑΝ AOIHON οὗ κυβερνητικές προθέσεις σκοπεύουν πρός τήν ὺπο Βάθμιση τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος, πράγμα πού ἠ ὥς τώρα
ἐμπειρία ὀείχνει, τότε οἱ δυό εὐδιάκριτες ΠτάσειςΠ τῆς ἀντιπολίτευσης θά“πρέπει νά κινηθοῦν πρός ἀντίθετη κατεόθυνση μέ
σκοπό τή μεγιστοποίηση τῆς ὅραστηριότητας τοῦ συνδικαλιστικοῦ
κινήματος, τή θετική συμβολή στήν πάλη τῶν ἐργαζομένων καί ἔτσι
νά θέσονν τή σφραγίόα τους στοός λαίἱκούς ἀγῶνες.

«N.A.»: Ἕνα συνέδριο χωρίς ἀγωνίες καί κραδασμούς...
OAA, λοιπόν, εἶναι ἓτοιμαγιόι τό συνέδριο τῆς «Νέας Δημοκρατίας» (5-7 Μαῑου, στή Χαλκιδική). “Av θὰ πιστέψουμε, μὰλιστα, τό γενικό διευθυντή της κ. Γ. Μισαηλίδη, τό συνέδριο θ’
ἀποτελέσει «σταθμό στήν ἱστορία τοὺ τόπου», ἀφού, γιά πρώτη
φορὰ, ἑλληνικό πολιτικό κόμμα «θεμελιώνει τήν έσωτερική
κομματική δημοκρατία», μέ τή «συμμετοχή τῆς ὂὰσης στή διοίκηση τοῦ κόμματος». ’Ἡδη ἡ «Ν.Δ.», μέ τίς προσυνεδριακές
διαδικασίες της - ἐπιμένει ό κ. Μισαηλίδης - «μετατρὰπηκε
οὐσιαστικά, ἀπό ἀρχηγικό κόμμα, σέ κόμμα μαζῶν>>1
Οἱ ὡραῑες αὐτές διατυπώσεις, δέν ἀναιροῦν, ὡστόσο, μερικές πολύ ἁπτές ἀλήθειες; Πρῶτον, ὅτι, μέ ἐξαίρεση τό HAΣΟΚ, ἡ «Ν.Δ.» εῖναι τό τελευταῐο κόμμα - ὕστερα ἀπό τὰ δύο
ΚΚΕ, τήν ΕΔΗΚζτό Κόμμα Δημοκρατικοῠ Σοσιαλισμοὺ, κά.
- πού ἀποφασίζει νὰ ὀργανῶσει συνέδριο... Δεύτερο, ὅτι γιὰ
τίς προσυνεδριακές διαδικασίες, γιὰ τή «συμμετοχή», δηλαδή,
τῆς ὅὰσης στήν ἐκλογή τῶν ἀντιπροσώπων, διατυπῶθηκαν καί διατυπώνονται - πολλές ἀμφισὸητήσεις καί ἀντιρρήσεις...
Τρίτο, ὅτικανείς ὃσυλευτής ἤ ὑπουργός ἤ ὀργανωτικό στέλεχος
τῆς «Ν.Δ.», δέν περιμένει πῶς « κ ὰτ ι θ ‘ ἀ λλ ὰ ξ ε ι» — εἴτε
στή δομή τοὺ κόμματος, εἴτε στίς κατευθύνσεις τῆς κυὸερνητικὴς πολιτικῆς - ἀπό τό ἐπικείμενο συνέδριο. “H «Νέα Δημοκρατία» δέν θὰ παύσει νὰ εἶναι κόμμα κατεξοχήν ἀρχηγικ ό , ὅσο, τουλὰχιστον, ὁ κ. Καραμανλῆς θὰ παραμένει στήν
πρωθυπουργία.

Τὰ προόλήματα τῆς χώρας
Μέχρι στιγμῆς, δέν ὑπάρχει ένδειξη πού νὰ πείθει ὅτι τό
συνέδριο τῆς «Ν.Δ.» θὰ καταπιαστεῑ, γόνιμα καί πρακτικὰ, μέ
τά καυτὰ καί ἐπείγοντα προὸλήματα τῆς χώραςῑ Μέ τὰ θέματα
λ..χ. ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, τόν πληθωρισμό, τίς διεκδικήσεις
τῶν ἐργαζομένων, τήν προὰσπιση τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος, τήν παιδεία, τή μόλυνση τοὺ περιόὰλλοντος, τήν ποιότητα ζωῆς. Πολύ περισσότερο δέν ὑπάρχει ένδειξη ὅτι ἡ
«δάση» τοῦ κόμματος, στῆν ’προκειμένη περίπτωση οἱ σύνεδροι, θὰ πὰρουν τό λόγο γιὰ ν’ ἀσκήσουν κριτική στήν εἰσοδηματική - ἀς ποὺμε - πολιτική τοῦ κ. Μητσοτὰκη ἤ στόν
κυόερνητικό συνδικαλισμό τοὺ κ. Λὰσκαρη ή στίς ἀντιλήψεις
λ.χ. τοὺ κ. Μπὰλκου περί τοὺ ρόλου τῶν σωμάτων ἀσφαλείας «εἴτε ὁ κατέχων εἶναι Γερμανός, εἴτε ἡ χούντα>>ἔ
Θά ὑπάρξουν ὅμως ὁμιλίες, σέ τόνους ὑψηλούς καί δοξαστικούς, ἀπό μέρους ὑπουργῶν, πού θὰ έξηγοὺν γιατί ἡ «Ν.Δ.» ,θὰ
κυριαρχεῑ «ἐπί μακρόν» στήν πολιτική ζωή τῆς χώρας καί γιατί
ἡ χώρα - χάρη στή σοφή διακυὸέρνησή της - ὂαδίζει ἀπρόσκοπτα στό δρόμο τῶν πεπρωμένων της... "000 γιά τὰ προὸλήματα πού ὑπὰρχσυν, ὀφείλονται εἴτε σέ διεθνεῐς συγκυρίες, πέραν ἀπό τόν έλεγχο τῆς ἡγεσίας τῆς «Ν.Δ.» (ἐνεργειακή κρίση,
εἰσαγόμενος πληθωρισμός, ἀδιαλλαξία τῆς Τουρκίας, κά),
εἴτε στή «δημαγωγούσα» ἀντιπολίτευση πού «θέτει τό κομματικό συμφέρον, πὰνω ἀπό τό συμφέρον τοὺ έθνους>>ἓ Ἤδη οἱ
ρόλοι - ἀπό πλευρᾶς ὁμιλιῶν - έχουν μοιρασθεῐῑ 'O ἀντιπρόεδρος κ. Παπακωνσταντίνου λ.χ., Θὰ μιλήσει γιὰ τήν «ἱστορική
ἀποστολή» τῆς “Ν.Δ.’“. ἐνῶ ô ὑπουργός Προεδρίας κ. Στεφανόπουλος γιὰ τό καταστατικό τοῦ κόμματος... Τὰ Θέματα EOK
θά καλύψει ὁ κ. Ρὰλλης - καί όχι ὁ κ. Μητσοτὰκης... — ἐνῶ τὰ
προὸλήματα νεολαίας, καί είδικότερα τῶν σχέσεων Ν.Δ. καί
, ΟΝΝΙΞΔ, ὁ ὑπουργός Παιδείας κ. Βαρὸιτσιώτης.
Τόν κύκλο τῶν ὁμιλιῶν θὰ κλείσει ό ὑπουργός Ἐθνικῆς
Ἀμύνης κ. Ἀ6έρωφ, πού θὰ «ουνοψίσει» καί τὰ συμπερὰσματα τοῦ συνεδρίου, μέ εἰδική ἀναφορὰ - ὅπως μὰς πληροφορεῐ ὁ φιλοκυόερνητικός τύπος - «στίς μελλοντικές προοπτι4

κές τοῦ κόμματος τῆς «NA.» στόν πολιτικό χῶρο τῆς Ἑλλὰδος».
Φυσικὰ, πέραν ἀπό τίς ὑπουργικές όμιλίες, ea έπιτραποὺν ὅπως έγινε καί στό προουνέδριο τού κόμματος - μερικές ἐρωτήσεις «ἐκ τῶν κάτω», στίς ὁποῖες ἀρμόδιοι ἤ ἀναρμόδιοι
ὑπουργοί ea δῶσουν διὰφορες ἀπαντήσεις τοῦ τύπους
ΕΡΩΤΗΣΗ.· «Γιατί ἡ κυόἑρνηση τοῦ I974. ἀνεγνώρισε τό
ΚΚΕ, χωρίς νά ἐρωτήσει τό λαός» ΑΠΑΝΤΗΣΗ (I. 3096110chτης).· «Διό-τι, μετά τήν κατάρρευση τῆς δημοκρατίας, ὁὲν ἧταν
ὁυνατό παρά νά νομιμοποιηθεῖ τό ΚΚΕ, τό ὁποῐο, μέχρι τό
I967. ἐνεφανίζετο ὑπό (διάφορόν προσωπεῖον. τΗτο, λοιπόν,
award, ἀντί νά ἔχουμε ἕνα προσωπεῖον μέ μάσκα, νά ἀφαιρέσουμε τήν μάσκα»... (Ἀπό τὰ πρακτικὰ. τόμος δεύτερος, τοῦ
Α’προσυνεδρίου τῆς «Ν,Δ.», 2-4 Ἀπριλίου I977).

cO πόλεμος γιὰ τή διαδοχή
Γρὰφαμε στό προηγούμενο τεῦχος τοὺ «ANTI» ὅτι οἱ δυσχέρειες πού ἀντιμετωπίζει, αὐτή τή στιγμή, ό κ. Καραμανλῆς
(ἐπικύρωση τῆς συμφωνίας γιὰ τήν ένταξη ἀπό τὰ εὐρωπαϊκὰ
κοινοὸούλια, ἀνυπαρξία ἐπεξεργασμένων ἀναπτυξιακῶν προγραμμὰτων πού ἀπαιιτοὺν τὰ κοινοτικὰ ταμεῖα, πληθωρισμός,
πόλεμος «τὰσεων» καί δελφίνων μέσα οτή «Ν.Δ.», κλπ.). ἀνέστειλαν τὰ σχέδια τοὺ Ἕλληνα πρωθυπουργοὺ γιὰ τή μετὰὸασή
του στήν προεδρία τῆς Δημοκρατίας,
Ἠ ἀναστολή αὐτή, θα «οκιὰσει» καί τίς ἐργαοίες τοῦ συνεδρίου. Ἕτσι, ὅλοι ὅσοι, πρός στιγμή, πίοτευαν ὅτι τό ουνέδριο
θα «ρύθμιζε» τό θέμα τῆς διαδοχῆς τοῦ κ. Καραμανλῆ. μέ τήν
ἐκλογή «ὑπαρχηγοὺ» τοὺ κόμματος. ξέροι·ν τωρα ὅτι τέτοιο
θέμα δέν ὑπὰρχειέ Ὁ «δελφίνος» θὰ χρισθι·ῖ ἀπό τόν ῗδιο τόν
ἀρχηγό τοῦ κόμματος, τήν ὥρα «Χ», ὅταν, δηλαδή, ὁ ἀρχηγός
θά ἀποφασίσει - μόνος αὑτός, χωρίς τήν παρεμῦολή τῆς « 6(1—

'H διαπίστωση αὐτή, ῶστόσο, δέν ἐμπόδιοε τούς λογής «δελφίνους» νὰ προετοιμασθοὺν, γιὰ τήν προῶΟηοη θεοεων, ἐνόψη
τοὺ συνδερίου. Ἀσφαλῶς, τή μεγαλύτερη δραστηριότητα, ἀνέπτυξε ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Ἀδέρωφ, πού φρόντιοε,
πρίν ἀπ’ ὅλα, νὰ διευρύνει τή ὅὰση του, ἓμφανιζόμενος σὰν
ἕνας «μιοντέρνος» πολιτικός, πού, παρὰ τήν ἐθνικοφροσύνη καί
τόν ἀπό κατὰὸολῆς κόσμου νατοϊσμό του, συνειδητοποιεῐ σήμερα ὅτι οἱ ἐννοιες «δεξιός - ἀριστερός» εἶναι πιὰ ξεπερασμένες. ἰδιαίτερα ὅταν ὁ δύστηνος αὑτός τόπος, γνῶρισε τόσα
δεινὰ καί τιὸσες συμφορέςέ (Βλέπε καί ἀρθρο του στή «Βραδυνή»). Μέχρι στιγμῆς, δέν εἶναι ὅέὸαιο ἀν τό ἄρθρο αὑτό
γρὰφηκε, γιὰ νὰ διευκολυνθεῐ στό ρόλο πού τοὺ ἀνατέθηκε στό
συνέδριο - δηλαδή ’((κλείσιμω) τῶν ἐργασιῶν καί συναγωγή
συμπερασμάτων. Βέόαιο εἶναι ὅτι οἱ πρόσφατες ἀποκαλύψεις
τῆς «ΑΥΓΗΣ», γιὰ τό φακέλωμα ὅλων τῶν Ἑλλήνιον, ἀπό ἡλικίας 16 ἐτῶν καί πὰνω, μέσω τῶν μηχανισμῶν τοὺ στρατοῦ, καί
ἡ ἐπίθεση πού δέχτηκε ὁ ἴδιος ὁ κ. Ἀὃέρωφ ἀπό ὅλα τὰ κόμματα τῆς δημοκρατικῆς ἀντιπολίτευσης, μείωοαν, κατὰ πολύ
τίς μετοχές του. ·
Πολύ πιό ἤρεμος, ἐνόψη τοὺ συνεδρίου, ἐμφανίζεται ό
ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ. Ρὰλλης, πού θεωρεῖται σὰν ὅ «πιστότερος έκφραστής τοῦ πνεύματος καί τῆς γραμμῆς τοὺ κ. Καραμανλῆ», γι’ αὑτό καί σὰν ὁ πιθανότερος διάδοχος. Ὀ κ. Ρὰλλης
ἔπαυσε, ἀπό καιρό, νὰ ἐχει ἀνάμιξη στόν κομματικό μηχανιομό
τῆς «Ν.Δ.» - ἀνὰμιξη πού τοῦ δημιουργοῡσε ἀπανωτὰ προ6λήματα μέ τούς 6ουλευτές καί πολιτευτές τοὺ κόμματος - ἐνῶ

ἡ συμμετοχή του στίς διαπραγματεύσεις γιόι τήν ἐνταξη, μαζί μέ
τήν ἰδιότητα τοῦ ὑπουργοῡ Ἐξωτερικῶν, τοῦ προσέδωσαν
πρόσθετο κύρος. Αῠτή τή στιγμή, ὁ κ. Ρόιλλης θεωρεῖται σάν ὁ
ἀρχηγός τῆς «φιλελεύθερης» πτέρυγας τῆς «NA.», πού συγκεντρώνει ἰδιαίτερα τούς νέους δουλευτές τοῦ κόμματος, αὐτούς πού διαχωρίζουν σαφῶς τή θέση τους ἀπό τόν «παρωχημένο Ἀὂέρωφ», καί τήν ἀκροδεξια, καί ἀσπάζονται τή φιλοσοφία τής «μεσαίας πορείας», ὅπως τήν διατυπώνει ὁ ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν, κ. A. Ἀνδριανόπουλος («ἰσορροπία
μεταξύ τής ἀτομικότητας καί τοῦ κρατικοῡ παρεμὸατισμοῦ»,
ἐλεύθερη διακίνηση ἰδεῶν, κλπ.).

Ἀπό τήν ἄλλη, ἐμφανίζονται πεσμένοι στίς μετοχές τους,
τόσο ὁ ὑπουργός Συντσνισμσῦ κ. Μητσοτάκης, ὅσο καί οἱ ἄλλοι «δελφίνοι» - ὁ ἀντιπρόεδρος κ. Παπακωνσταντίνου, ὁ
Ιὑπουργός Προεδρίας κ. Σ. Στεφανόπουλος, κ.ὄι. Εἰδικότερα
για τόν κ. Μητσστάκη, λέγεται ὅτι δέν κατάφερε να κερδίσει μέ
τό μέρος του οὔτε ἕνα ὑπουργό ἤ ὅσυλευτή τῆς «Ν.Δ.», ἐνῶ ἡ
σπασμοδικότητα τῶν μέτρων τῆς ὅλης κυὸερνητὶκῆς εἰσοδηματικής πολιτικῆς, ὅοηθᾶ στό νά χάνει διαρκῶς ἔδαφος...

Πολύ περισσότερο ὅμως ἀπό τόν «πόλεμο τῆς διαδοχῆς»
φαίνεται. νό. ἀνησυχεῖ τόν κ. Καραμανλῆ ἡ πτὼση τοῦ ποσοστοῦ τῆς NA. — πού ἐπισημάνθηκε ἀκόμα καί ἀπό ἐπιτελεῖς
τοῦ κόμματος.Ἔτσι.σὺμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις τῶν ἴδιων «κυ6ερνητικῶν κύκλων» - σχετικές πληροφορίες δημοσιεὺθηκαν
στό BHMA καί φυσικά διαψεύσθηκαν - τό σημερινό ποσοστό
τῆς NA. κυμαίνεται περί τό 35%, πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι ἡ
«ὥρα τοῦ κινδύνου» δέν εῖναι μακριά...

“H ἰδεολογική ἑααυτότητα». τῆς «NA.»
Τό συνέδριο τῆς «NA.» θ’ ἀσχοληθεῐ ἀσφαλῶς καί μέ τίς
«ἰδεολογικές ἀρχές» τοῦ κόμματος. Τίς ἀρχές αὐτές καθόρισε ὁ
ἀρχηγός τοῦ κόμματος, στό προσυνέδριο τοῦ 1977, μέ ἠχηρόι
ρητορικα σχήματαῑ «Ἡ “Νέα Δημοκρατία” πιστεύει στήν ἰδέα
τοῦ έθνους... Ἡ ·“Ν.Δ.” πιστεύει στήν κοινοὸουλευτική δημοκρατία... Ἡ “Ν.Δ.” δέν δέχεται ὅτι ἡ πολιτική πραξη μπορεῖ
νά καταργεῑ τή δημοκρατική διαδικασία», κλπ.
“Ωστόσσ, ἐνόψη τῶν ἐκλογῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῡ Κοινοὸουλίσυ, ἡ «NA.» θα πρέπει νά προσδιορίσει, μέ μεγαλύτερη σαφήνεια, τό πολιτικό της στίγμα. ‘O ἴδιος ὁ κ. Καραμανλής, μιλώντας στό προσυνέδριο τοῦ κόμματος, ἐπέμενε ὅτι ἡ «Νέα
Δημοκρατία» τοποθετεῐται «ἔξω καί ἐπάνω ἀπό τίς δεσμευτικές καί παραπλανητικές ἐτικέτες τῆς Δεξιᾶς, τοῦ Κέντρου καί
τῆς Ἀριστερᾶς, γιατί ἐννοεῖ, σέ κάθε περίπτωση, να ἔχει ὡς
μοναδικό γνώμονα τῆς πολιτικῆς της τό συμφέρον τοῦ έθνους».
“Ὀμως, στό Εὐρωπαϊκό Κοινοὸοὑλιο, τα διάφορα κόμματα θα
καταλάὸουν θέσεις, μέ δάση ὅχι τήν ἐθνικότητά τους, ἀλλά τό
πολιτικό τους στίγμα. Οἱ κομμουνιστές ὃσυλευτές λ.χ. (Ἰταλοί,
Γάλλοι, Βέλγοι, κλπ.) θά καταλάὃουν. ἀπό κοινοῦ, τήν ἀριστερή πτέρυγα τοῦ Κοινοὸουλίου. Τήν ἀριστερά πρός κέντρα,
θά καταλαὸουν οἱ σοσιαλιστές καί οἱ σοσιαλδημοκρατες (εἴτε
εῖναι δουλευτές τοῦ Μιτεραν, εἴτε σοσιαλδημοκράτες τοῦ Βίλλυ
Μπράντ, εἴτε ”Αγγλοι Ἐργατικοί) κλπ. Ποιά θέση θα καταλα6ουν οἱ δουλευτές τῆς «Νέας Δημοκρατίας»; Θά τοποθετηθοῦν στό κέντρο, μαζί, ὄις ποῠμε, μέ τοὺς Ἰταλούς Χριστιανοδημσκράτες ἤ στή δεξιά πτέρυγα τοῦ Κοινοὸουλίου, μαζί μέ
τοὺς Βρετανούς συντηρητικσύς καί τούς Βαυαροὺς (CSU) τοῦ
Στράους;...
Τό «πρόὸλημα» απασχσλεῑ, ὅπως λέγεται, ἤδη τόν κ. Καραμανλῆ, πού πιθανόν νά ὑποχρεωθεῑ, ἀπό τά ἴδια τά πράγματα,
νά δώσει «λύση», στή διάρκεια τοῦ συνεδρίου; Νά πεῖ, δηλαδή,
ὄιν ἡ «NA.» θά παραμείνει - ὅπως εἶναι - κόμμα τής δεξιᾶς, ἤ
ὄιν θα μετακινηθεῑ ἐλαφρῶς πρός τήν Κεντροδεξιά, μιόι καί τό
Εὑρωπαϊκό Κοινοόσὺλυο θέλει «δεσμευτικές ἐτικέτες»...
ΑΝΤΗΝΩΡ

Τετάρτῃ 11

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Κυριακή, 15

O 'H κυθέρνηση ἐμφανίζεται
να προωθεῖ τήν καθιέρωση τοῡ
πολιτικοῦ γόμου.
0 Τα στρατεύματα τῆς Τανζανίας καί Οὺγκαντέζοι ἐξόριστοι
σφυρσκσποῡν τήν Καμπαλα,
ἐγώ σύμφωνα μέ δημοσιογραφικές πληροιρσρίειε,Ι ol μόνοι
ποὺ τήν ὺπερασπίζονται εἶναι
σί Λίθυοι στρατιώτες ποὺ πολεμοῦν στό πλευρό τοῦ Ἀμίν.
0 'O Φρανσουα Μιτεραν ἐπανεκλέγεται γραμματέας τοῡ
γαλλικοῡ Σοσιαλιστικοῡ Κόμματος.

Πεμπτη 12
O 'H πρωτεύουσα τῆς Οὺγκαντα, Καμπαλα, πέφτει στα
χέρια τών τανζανικών στρατευματων καί τῶν Οὺγκαντέζων
ἐξορίστων. 'O Γιουσοῡφε
Λοῡλε ὸρκίζεται νέοξ Πρόεδρας.
Ο 'O πρόεδροςΙ τοῡ ΠΑΣΟΚ A.
Παπανδρέου δηλώνει στή
Βουλή ὅτι «μετρημένες εἶναι σί
μέρες τῆς δεξιᾶς στήν ἐξουσια».
Ο 'H κυθὲρνηση ἐγκαταλείπει
τό παγωμα τῶν τιμῶν καί περιορίζει τα κέρδη
..Σὺμφωνα μέ ἐπίσημη ανακοίνωση ὁ Ζισκαρ Ντ· Ἑσταίν
θα ἐπισκεφτεῖ ἐπίσημα τήν
Ἀθήνα στα τέλη Μαΐου.
Παρασκευή 13
O 'H κυθέρνηση ἀναγγέλλει τή
σταδιακή μείωση (από τόν ἐρχόμενα Μαιο μέχρι τίς αρχές
τοῡ 1981) τῆς στρατιωτικῆς θητείας, κατα ἕνα ἐξαμηνσ.
Ο ‘O πρόεδρος τῆς Κύπρου K.
Κυπριανοῡ συναντᾱται μέ τόν

Ο Ἀποκαλὺπτεται ὅτι ὑπηρεσίες τοῦ στρατοὺ φακελώνουν
«ὅλους τοὺς Ἕλληνες πολίτες
καί τίς οἱκογένειές τους».
0 Στήν ἐπαρχία Τσεκιανγκ τῆς
Κίνας σημειώνονται συγκρούσεις διαδηλωτών μέ τήν αστυνομία.
ο Σὺμφωνα με τα στοιχεῖα τοῡ
ΟΟΣΑ ἡ Ἐλλάδα ἔρχεται πρώτη
ατόν πληθωρισμό.

Τρίτη 17
σοὺφ Ντενκτας, μέ τὴ σὺμφωνη
γνώμη τῆς Ἀθήνας.
O Ροδεσιανοί κσμαντος εισθαλλουν στή Ζαμπια καί καταστρέφουν τό σπίτι τσῡ μαὺρσυ
ἠγέτη τοῦ ZANOY Τζόσουα
Νκόμο.

Ο Ἐκτελοῡνται ἄλλοι 7 αξιωματοῡχοι τοῡ Σαχη στήν Περσία.
Πέμπτη 19
0 'H αποκαλυψη για τὸ φακέλωμα τῶν πολιτῶν προκαλεῑ ἐν·
τσνες αντιδρασεις τῆς Ἀντιπολίτευσης. Τό θέμα φθανει ατη
Βουλή.
O 01 φαλαγγίτες στό Λίθανο
ανακηρύσσουν ανεξαρτητο
κρότος στό Νότιο Λίθανο ὑπό
τόν ταγματαρχη Χανταντ.
Σαθθατο 21
ο Τό Ἰσραήλ μέ δηλώσεις τοῡ
ὺπουργοῦ Ἀμὺνης Βαισμαν
παρέχει απροκαλυπτη ὑποστήριξη στό «κρατίδιο τών φαλαγγιτων».
O Τό περιοδικό «Νιοὺσγουικ»
αποκαλὺπτει ὅτι ol Βρετανικέκςξ

Aimez , κεν-Α my
mom/wry m: 42/0
m zrmræmæ Mew:
man/MamAmmo/maﬁa . ’

7ο "Ù AWM WI.
πρωθυπουργα K. Καραμανλή.

Ο Στὸ Πεκίνο, ὁ Κινέζος αντιπρόεδρος Té:va Χσιασ-Πίνγκ
δηλώνει κατηγορηματικα σέ
συγκέντρωση ἡγετικών στελεχών τοῡ Κ.Κ. ὅτι «θα παταχθοῡν ’ὅσοι απαιτοῡν πολλή
δημοκρατία»...
Σαθθατο 14
Ο 'O Κύπριος πρόεδροςΙ ἐπιθε6αιώνει τή συναντησή του μὲ
τόν Τουρκοκύπριο ἡγέτη Ρα-

θασεις στήν Κύπρο χρησιμοποιοῡνται από τό ΝΑΤο για συστηματική κατασκοπεία.
Δευτὲρα 23

O 'O πρόεδρος τῆς Δημοκραﬂac; K. Τσατσος ἐπισκέπτεται
ἐπίσημα τή Γαλλία.
ΤρΙτη 24

O TOUpKle γυμνασια στό Αίγαῑο μὲ τήν ἐπωνυμία «Κεμαλ
>”Ατατούρκν·.
5

O ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ...
Πάει καιρός 1100 10 ANTI (τχ. 31 Kai 32, 15 Noepoiop
1975) ἀποκάλυψε 011, παρά τίς ἀντίθετες διαΘεΘαιωσεις τῆς
κυ6έρνησης τῆς μεταπολιτευτικῆς δεξιᾶς, τό φακέλωμα
τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν συνεχιζὸταν ὅπως καί έπί Χούντας,
ἀποδεικνύοντας μέ ἀπόρρητα έγγραφα 10 φακέλωμα ὁλόκληρων χωριῶν (Γερακαριό κλπ.).
‘O σχεδον μόνιμα ψευδόμενος ὑπουργὸς Ἐθνικής Ἀμύνης K. ’A6épwcp έσπευσε τότε νά μᾶς διαψεύσει. Ἠρθε
ὅμως σήμερα - μετά τέσσερα σχεδόν χρόνια - νά παραδεχθεῖ ἐπίσημα - μετά τίς πρόσφατες ἀποκαλύψεις τοῦ τύπου καί τήν ὁξεία έπίθεση τῆς ἀντιπολίτευσης - ὅτι 10 φακέλωμα τῶν πολιτῶν π ο T έ δέν σταμάτησε, μόνο πού...
ἀλλαξε ὀνομασία καί λέγεται τωρα «δελτίο διαγωγῆς».
“Ομολὸγησε ἀκὸμα ὸ κ. Ἀ6έρωφ ὁτι καί ὸ ’ίδιος πρόσφερε
τίς καλές του ὺπηρεσίες γιά τή «Βελτίωση» τοῦ συστήματος
ἐπιφέροντας «μερικές τροποποιῆσεις»...
'O δημοκρατικός τύπος λίγες μόνο μέρες μετά τήν έπίσημη αὐτή παραδοχή ἀποκάλυψε τίς πραγματικές διαστάσεις τοῦ τεράστιου αὐτοῦ θέματος; T0 φακθιωμα τῶν Ἐλλήνων πολιτῶν - ὅλων ἀνεξαιρέτως πάνω ἀπό 16 χρόνων γίνεται μέ έντολή τοῦ ΝΑΤΟ.οΙ ὺπηρεσίες τοῠ ὁποίου έφοδιάζονται μέ ἀντίγραφο τοῠ φακέλου πού διατηρεῖ ἠ δική
ας
ΚΥΠΞ...
μ 'O ὑπουργὸς

Ἐθνικής Ἀμύνης έμεινε έκθετος. Γιατί τό
θέμα καί π ο λ ι τ ι ι( ἀ καί ἠ θ I K0 εἶναι τεράστιο. Γιά
κάποιον 8έ6αια πού μπορεῙ ἀκὸμα νά αἰσθάνεται τέτοιου
ε’ίδους εὐθύνη. ‘O K. Ἀ6έρωφ ὅμως ὑπῆρξε πάντα ὁ ἀνθρωπος τῶν ξένων...
ΑΡΙΣΤΙΞΡΑ; ΑΛΛΗ MIA ΚΙΝΗΣΗ

Ἡ συσπείρωση, ἑνότητα, συμπαράταξη κλπ. πού δηλώνουν ἀντίστοιχες κατευθύνσεις στίς πρωτοθουλίες καί ζυμώσεις στό χῶρο τῆς ἀριστερᾶς δέν ἀποτϋιοῠν ἑνασχὸληση
πού ἀνῆκει μόνο στούς συγκροτημένους, κσμματικά, καί
έπώνυμους φορεῖς τῆς ἀριστερᾶς. Κάτι τέτοιο εῙναι καί λογικό καί ἀναμενόμενο; η ἐμθϋιεια τῶν κομμάτων καί κινῆσεων τῆς ἀριστερᾶς δέν μπορεῖ νά καλύψει ὀλοκληρωτικά τό
σύνολο τῶν ὀπαδῶν καί τῶν ρευμάτων τοῦ χώρου αὐτοῦ.
Κάτι τέτοιο προϋποτίθεται μόνο σέ μιά ἀθροιστικῆ ἀντίληψη
γιά τῆν έκπροσώπηση πού έξισώνει τόν ψηφοφόρο μέ τόν
κοινωνικὰ δρῶντα πολίτη.

Ἐναντίονλοιπόν αὐτῆς τῆς ἀθροιστικῆς ἀντίληψης, μΙά
ὁμάδα ἀνεξάρτητων ἀριστερῶν καί κομμουνιστῶν διεκδικεῐ
ἕνα μερίδιο στό λόγο καί τῆν πρακτικῆ τῶν κινῆσεων γιά τῆν
ἀναδιοργάνωση - ῆ ἑπέκταση... - τῶν ἀριστερῶν δυνάμεων.
Αὺτῆ η ὁμάδα, χωρίς νά ἔχει καμιά συγκεκριμένη θεσμικῆ
ἔκφραση καί χωρίς νά ἔχει προχωρήσει σέ τυποποιημένες
διαδικασίες πρακτικῆς, λειτουργεῑ ἀκόμα σέ έπίπεδο διερευνητικῶν ἐπαφῶν καί συζητῆσεων, προτείνοντας σά γενικῆ
προγραμματικῆ κατεύθυνση ἕνα «μέτωπο» τῶν ἀριστερῶν
καί κομμουνιστῶν πού κινοῦνται στό χῶρο τῆς «ἀνανέωσης». Τό μέτωπο ῶστόσο δέν προδικάζεται οὔτε κατά τῆ
μορφῆ, οὔτε καί κατά τῆν ἀκολουθητέα στρατηγική του. Oi
δυνάμεις του ἑντοπίζονται τόσο 010v ὀργανωμένο χῶρο
κομμάτων καί κινῆσεων τῆς «ἀνανεωτικῆς ἀριστερᾶς», ὅσο
καί στούς παροπλισμένους πρώην ἀγωνιστές της. ιΟ κεντρικὸς πυρῆνας τῆς κίνησης ἀποτελεῖται ἀπό πρόσωπα πού
συμμετεῖχαν μεταδικτατορικά στό μόρφωμα τῶν «400»,
περιλαμβάνοντας ὅμως καί ἐπώνυμα, κομματικά ένταγμένα
προσωπα.
Ἄλλη μιά πρωτοθουλία λοιπόν πού διαλέγει τό δρόμο τῆς
πολιτικῆς πρακτικῆς κι ὁχι ἐκεῖνο τῆς Ιδεολογικῆς spam): (ἅν
καί η τῡλευταία ἀπομένει κενὸ γράμμα, ἀν δέν συνοδεύεται
ἀπό προγραμματισμένη δράση σέ κοινωνικούς χώρους).
Ἕχοντας άξονα ἀναφορᾶς τῆν «ἀνανεωτικῆ ἀριστερά» η κίνηση αύτῆ ἀντιμετωπίζει τό πρὸθλημα τοῦ κατά πόσον θά
λειτουργῆσει σάν καταλύτης στῆν κατεύθυνση τοῦ ἁναπροσδιορισμοῡ καί τῆς ἀνασύνθεσης τῶν έπιλογῶν καί τῆς
πολιτικῆς συγκρότησης τοῦ χώρου στόν ὀποῙο ἀπευθύνεται.
’Ev ἀναμονῆ λοιπόν... κυρίως πληροφοριῶν ἀφού τέσσερεις
περίπου μῆνες η κίνηση τηρεῖ μιά έπίμονη σιωπῆ.
O ΝΙΞΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ ΠΡΕΣΒΙΞΥΤΗΣ

Ὀ νέος πρεσθευτῆς τῆς Κύπρου στῆν Ἀθῆνα K. A. Χατζιμιλτῆς δέν φαίνεται νά γνωρίζει ἀρκετά καλά, πρόσωπα καί
πράγματαΙ.. Εἶναι η μόνη (ἑπιεικῆς) έξῆγηση πού μπορεῖ νά
δοΘεΤ στῆν τώευταία δραστηριέπητά του μέ συμπαραστάτες
τούς πάσης φύσεως ἀκροδεξιούς, περιλαμθανομένων καί
τῶν «Εὐέλπιδων» τῆς ΕΝΕΠ. Ἕτσι στῆ δοξολογία γιά τῆν ἑπέτειο τῆς ἕναρξης τοῦ έθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα τῆς
Κύπρου στῆ Μητρόπολη,κλῆθηκαν καί παρευρέθηκαν θουλευτές τῆς «Ἐθνικῆς Παράταξης» Kai 0 ἑσμὸς Θέθαια τῶν
ὺπερπατριωτῶν «τοῦ ΚΕΣ — ΔΡΑΣΙΣ καί τῆς ΕΝΕΠ, μέ μπλέ
κονκόιρδες στό πέτο Kai μέ τό σύνθημα «Ζήτω ὴ Ἕνωσις».
Τίς χιλιάδες τῶν Κυπρίων στῆν Ἀθῆνα «ἀντιπροσώπευαν»
δυό ὀργανώσεις - σφραγίδες, ὴ ΕΦΕΚ πού χρόνια τώρα

ΣΤΑΓΟΝΙΑ ΣΤΟ, AIM ΕΝΙΚΟ
«Ἀπαγορεὺεται ἡ ὁμαὸική ὑποόολή
αἰτημάτων ἤ παραπόνων σπουδαστῶν, συνοὸευομένη ἤ μή μετ’ ἀποχῆς ἐκ τῶν μαθημάτων ἤ κινήσεων
τοῦ προγράμματος ἤ λοιπῶν πράξεων ἀντιὸαινουσῶν εἰς τάς ἐκ τοῦ
Κανονισμοῡ ὑποχρεώσεις των».
Πρόκειται γιά ἕνα ἀπό τά πολλά
«ἀπαγορεύεται» τοῦ χουντικοῦ κανονισμοῦ τῶν Δημοσίων Σχολῶν
Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῡ πού ἰσχύει
ἀκόμα καί σήμερα(ὃές ΑΝΤΙ τχ.
122). Πέρα ἀπό τήν στρατοκρατούμενη ἐκπαίδευση, τίς «δηλώσεις» καί
τήν ἀπαγορευση ἀκομα καί τοῦ...
καπνίσματος, οἱ Δημόσιες Σχολές
Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ, ἀλλά καί γε6

νικότερα τό Λιμενικό Σῶμα καί ô
χῶρος τῆς Ἐμπορικῆς μας ΝαυτιMag παρουσιάζουν καί ἕνα ἄλλο,
ἰδιαίτερο ἓνδιαφέρον.
Ο Ἀποτελοῦν τήν ἑστία ἑνός «διακεκριμένου» θεσμοῡ «σταγονιὸίων»
πού ἐξακολουθοῡν νά ὑπηρετοῦν σέ
σημαντικές θέσεις,χάρη 6έ6αια στή
«μεγαλοθυμία» τῆς νεοδημοκρατικής
μας κυὸέρνησης.
Ἰὃοὺς
ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ἀντιπλοίαρχος). Ὀ τέως Διευθυντής τῆς ΔΣΙΞΝ, Χανίων ἦτον στέλεχος τοῦ Α2 ετιί χούντας γιά
τήν παρακολούθηση τῶν πληρωμάτων τῶν
ἐμπορικῶν πλοίων. «Διακρίθηκε» στήν
περίπτωση αὑτοκτονίας τοὺ μαθητῆ

1100... απλῶς 0 K. ἀντιπλοὶαρχος εἶχε κόνει
τήν «ιψυχιατρική διαγνωη» '011 ἡταν... τρελος. Merci, πέτρα ἀπ’ αὑτό, πρωταγωνίστησε στίς αποθολές μαθητῶν μέ τήν κατηγορία τῆς ἀπεργιακῆς «ὑποκίνησηςιι...
Τῶρα ὑπηρετεῖ στό ’Υπουργεῑο Ἐμπορι’κῆς Ναυτιλίας.

Α ΣΚΙΑΔΑΣ; Ἀρχηγός Λιμενικοῡ, ἀπ’ το
στενο περιθαλλον τοῡ Ἰωαννίδη, ἄλλοτε
Προξενικός Λιμενάρχης 010 Λονδίνο.
Πλαισιώνεται, στό στενο του κύκλα, ἀπὸ
χουντικα στοιχεῖα.
Α ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣι ’Υτιαρχηγὸς, ἐπικεφαλής τοῡ συστήματος πρακολοὺθησης τῶν
δημοκρατικῶν ναυτικῶν ὲπὶ χούντας, ἀπό
τή Θέση του σάν Διευθυντής τῆς Λιμενικῆς
Ἀστυνομίας. Βασικός «γνῶστης» τῆς ὑπόΘεσης Μανδηλαρᾱ, «διακρίθηκε» στή δραστηριοτητα τῆς δίωξης τῶν ἀντιστασιακῶν
ἀξιωματικῶν τοῡ Λιμενικοὺ Ναυτικοῡ. T0
γραφεῖα του εἶναι τόπος συγκέντρωσης

εμὲ»

ἀποτελεῖ τό κέντρο τῶν ακροδεξιών καί φιλοπραξικοπηματικῶν στοιχείων καί, η λεγόμενη ’Ἐνωση Κυπρίων Ἕλλάδας
πού η μόνη παρουσία της οτίς δραστηριότητες τῆς Κυπριακῆς παροικίας εἶναι τό έστιατόριο πού διαθέτειί Τό μσζικό
δημοκρατικό φοιτητικό κίνημα καί oi ὀργανώσεις του, φυσικά, παραγνωρίστηκαν. ..
Δέν ξέρουμε πῶς καί ἀπό ποιούς ένημερώΘηκε ὁ νέος
Κύπριος πρεσθευτης πού, άς σημειωθεί, ὑπῆρξε ἕνας ἐξαίρετος αγωνιοτης κατά τη διάρκεια τοῦ άντιαποικιακοῡ
ἁγώνα τοῦ κυπριακοῡ λαοῦ. Θά πρέπει ὅμως σίγουρα ἀν
Θϋιει νά προσφέρει καλές ὑπηρεσίες στην ὺπόθεση τῆς Κύπρου - καί δέν τοῦ άμφισθητοῠμε τίς προθέσεις - νά παραμερίσει τά «Βραχα - κυκλώματα» πού τόν περιθάλλουν...

Ἡ ασυδοσία τῶν πορνό

’ἶ ,κηι-πα un Mme m
" mime-«mama r;

ΡΟΥΣΦΕΪΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΙΊΚΟΤΗΤΑ

Στίς 2 Ἀπριλίου oi «Τάιμς» τῆς N. Ὑόρκης διαθεθαίωσαν
ὅτι η παραγωγικότητα της ὓληνικῆς οἰκονομίας εῙναι μισή
ἀπ’ την παραγωγικότητα τῶν μελῶν τῆς εὐρωπαίκῆς Κοινότητας. Κατά τούς «Τάιμς», αἰτία yI’ αὐτό εἶναι τό ρουσφέτι
πού, έπιπρόσθετα, «διευκολύνει» ὅλους τούς Ἕλληνες.
Ὺπανάπτυξη λοιπόν· μέ σύνδρομο καί πηγή της τό ρουσφέτι, χωρίς μάλιστα νά ὑπάρχει καμιά προοπτικη καταπολέμησης του - πάντα κατά τούς «Τάιμς». Τό παράδοξο στη
διαπίστωση εἶναι η άντίστροφη λογικη της; 16 ρουσφέτι
παράγει τήν «ὑπανάπτυξη» καί δέν πηγάζει ἀπ’ αὐτην, οὐτε
καί ἀποτελεῖ ίδιαίτερο χαρακτηριστικό ἑνός συγκεκριμένου
τύπου κοινωνικής συγκρότησης
Θά προσθέσουμε ὅμως ὅτι κι αὑτή άκόμα η άντίστροφη
λογικη τῶν «Τάιμς» εἶναι στενά δεμένη μέ τό πῶς ἔχουν αντιμετωπίσει oi «σύμμαχοι» καί oi ὲδῶ κυ8ερνήτες την «ανάπτυξη» καί τόν «έκσυγχρονισμό» τῆς χώρας ὴ Ἑλλάδα ἔχει
καταταχτεί 016 χώρο τῆς «περιφέρειας» πού προσφέρει τίς
ὑπηρεσίες της στα στρατηγικά καί οίκονομικά συμφέροντα
τῆς αναπτυγμένης μητρόπολης. Μιά τέτοιου εἴδους ὅμως
αποιμη σίγουρα δέν συμφέρει αὐτούς πού Θϋουν νά 6λέπουν τό ρουσφέτι σάν πρωταρχικό δεινό κι ὁχι σάν στοιχεῙο
που έντάσσεται 016 γενικότερα πλαίσια μιᾶς κοινωνίας, πού
η στρε6λή της κοινωνικη ἱστορία προκάλεσε τήν έξάρτηση]
καί τη συνακόλουθη ὺπανάπτυξη της. Γιά την ἄρχουσα
τάξη] αὐτη η έξάρτηση ὑπανάπτυξης μεταφραζεται μέ ἐξ·
αγορές καί μέ ρουσφέτια πού τά διεκπεραιώνει γιά λογαριασμό τῶν πολιτικῶν της έκπροσώπων η «μητροπολιτικη
σύμμαχος». Καί μέ τη σειρά τους, oi σεθαστοί αὐτοί πολιτικοί έκπρόσωποι ρουσφετολογοῡν μέ τούς πϋίάτες τους
ψηφοφόρους..·.

γνωστῶν χουντικῶν. Συμφωνα μέ έγκυρες
Πληροφορίες εἶναι ό μέλλων αρχηγός τοῡ
Λιμενικοῡ.
ΠΕΠΠΑΣε Μέ τό Θαθμό τοῡ αντιιτλοιαρχου εἶναι Διευθυντής Ὀργανωσης Λιμένων
καί, μέσω τῆς διοίκησης τοῦ ΟΛΠ, διευθύνει τίς τὺχες τῶν έργαζόμενων στόν Ὀργανισμό. Προσωτιικός φίλος τῆς οἰκογενειας Πατιαδότιουλου, θερμός Θιασῶτης
τοῦ καθεστῶτος τῆς δικτατορίας. Στήν
7ετία Προξενικός ’Υι-ιολιμεναρχης τοῡ
Λονδίνου μέ μεγαλη δραση στή δίωξη τῶν
αντιατασιακῶν. Ἀι-ιοταχθηκε αιτό τό σῶμα,
ατιό 16 Πρῶτο μετα τή μεταιτολίτευση Συμὃούλιο, αλλα, δεσμῶν ἕνεκα, έηανῆλθε τῆ
Βοηθεία τοῡ σημερινοῡ Ἀρχηγοῡ καί
’Υτιαρχηγοῡ
KAZANTZHZ: 'O K. αντιιτλοίαρχος ἠταν
ὑπασπιστής τοὺ ünoupvoü Ἑμιτορικῆς
Ναυτιλίας στήν αλλαγὴ τοῦ Ἰοὺλη. Τῶρα,
εἶναι διευθυντής θαλασσίων κρατικῶν

Ευιίηιιι Enssîln
mir 28, sis
25a mit du: Basa
swan brash

“E... λοιπόν ἡ ασυδοσία μερικῶν έγχῶριων πορνοεντύπων
δέν ἔχει ὅριαέ Ἕκιτληκτοι καί αγανακτισμένοι φυσικα μαθαμε - χαρη ατήν Παρατηρητικότητα ένός αναγνῶστη
μας - ὅτι ἡ Γκούντρουν "E0λιν, noü τό γερμανικό 6616pχικό κρατός δολοφόνησε μαζῑ
μέ ἅλλους συντρόφους της
μέσα στα «λευκα κελια»
τους... (si! ·
Μάλιστα ζεῖ, εἶναι «Σουηδέζα»
καί λέγεται Μαρκῑζα... 'Eni
πλέον μεταθλήθηκε σέ... «κορὶτσι τοῦ έρωτα» καί Προσφέρει ατίς καλές της ὺτιηρεσίες»
στήν ταραγμένη Μέση Ἀνατολή, 016 συνοικισμό Μέλμῐια, τό «σηίτι τοῡ σέξ στή
Βηρυτὸ»...

μεταφορῶν, έχοντας 016 «ένεργητικό» του
16 ζῆλο ιτού έτιέδειξε στή δίωξη τῶν παραή
γόντων noü αντικατέστησαν τή χούντα. 'O
ναυτοδίκης Μηλέταας σχηματισε δικογραφία· σέ Θαρος του μέ τήν ύηόδειξη τῆς
Παραιτομιτής του 016 Ναυτοδικεῑο. Oü μήν
όμως.,. ἡ καλυψη, καί 0' αὺτή τήν ι-ιερίΓιτωοη, αιτό τόν Ἀρχηγό, εἶχε 06v αιτοτέλεσμα τήν Παραπαμτιή τῆς ὺι-ιόθεσης 016...
αρχεῑο.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ; Διευθυντής Οἰκονομικῶν Ὺτιηρεσιῶν, ὲκιτρόσωιτος τοῡ YEN
στήν ΚΥΠ κατα τή διαρκεια τῆς δικτατορίας. Φέρει 16 6αθμό τοῦ Πλοιαρχου.
ΣΠΑΡΤΙΩΤΗΣε Τότε, Διευθυντής A2 Γραφείου μέ καθῆκον τήν Παρακαλοαθηαη τῶν
Ἀξιωματικῶν καί ὺι-ιαξιωματικῶν τοῡ Λιμενικοῡ Σῶματος. Τέως ΔιευΘυντής τῶν Ναυτικῶν Μητρῶων (...) μέ 16 Θαθμό τοῦ Ἀντιιτλοιαρχου καί νῡν φοιτητής οτή Σχολή
Ἐθνικῆς Ἀμὺνης.

’Όλα αὺτα χαρη στό «Περιοδικό ΤΡΑΣΤ ΤΟΥ FEAIOY»
1·ιού 016 τεῦχος του τῆς
21.9.78 (αριθμός 286) δημοσιεύει κατω αηό τόν τίτλο
«Κορίτσια αῐτό διαφορα κρατη
Προσφέρουν σέξ μέσα στή
φωτια τοῦ Πολέμου» (!...) δημοσιεύει μια γυμνή φωτογρα(plu τῆς μακαρίτισσας Ἕσλιν
μέ τή λεζανταῑ «'H Μαρκίζα, ἡ
Σουηδέζα noü «ὑπηρετεῖ» στή
Μέλμιτα»...

Ἀνενόχλητοι ol Πορνοεκδότες αλωνίζουν, ανακατεύοντας σέξ καί Πολιτική κατα τό
δοκοῦν. Ποιός ὅμως να τούς
«ἐνοχλήσει», αφοῡ ό K.
Μηαλκος ὑπῆρξε 6 Πρῶτος
διδαξας;

ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ; Διευθυντής ΔΣΕΕΝ Χίου
μέ τό 6αΘμό τοῡ αντιιτλοιαρχου. Ἠ Πολιτεία του εἶναι Παραλληλη (καί στα όσα 66ρύνεται) μάτιὺτήν τοῦ Καλαντζή.
Αὺτα εἶναι ὅσα στοιχεῖα διαθέτουμε για
τήν αιτοχουντοῐτοίηση 016 Λιμενικό Σῶμα.
Δέν εἶναι αναγκη να τονιστεῑ ἡ οημασία
τοῡ Σῶματος (1600 Πολιτική, όσο καί εὑρότερα 016 χῶρο τῶν συμφερόντων
ιτου διοικοῡν σήμερα τήν έλληνική Ἐμπορική Ναυτιλία). "Oan καί δέν εἶναι αναγκη
να τονισθεῑ 6 σημαντικός ρόλος τῶν κεντρικῶν θέσεων τοῦ Λ.Σ.
Κλείνοντας 16v «καταλόγου θα ι-ιρέτιει να
’ὺι-ιενθυ μίσουμε τόν

Δ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ, υηαστιιοτή τοῦ χουντικοῡ ὺιτουργοῡ Ἐμιτορικῆς Ναυτιλίας Xoλέ6α, noü τώρα ὑπηρετεῖ σέ καίρια Θέση
016 Λονδίνο.
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παρούσας κυ6έρνησης Ἐτσεθίτ καί σηματοδστοῦν τήν έναρξη ἐνός καινούριου,
αύτή τή φορά τοῦ κόμματος Δικαιοσύνης.
Αῦτή ἐξάλλου ὑπῆρξε πάντα ἡ προσφιλής μέθοδος τῶν στρατηγῶν. ‘H «ἐναλλαγή» αύτή έπιθεθαιώνει, ἀλλά καί διασφαλίζει, τό ρυθμιστικό τους ρόλο. “Ο κ.
Ἐτσεθίτ ἀπλῶς πληρώνει τώρα τά λύτρα
τῆς ἀποδοχῆς τοῦ παιχνιδιοῦ. Καί δέν εἶναι
ή πρώτη φοραί...

χίας» ἠταν η πρόσκληση καί παρουσία τοῦ
Καντάφι στούς γιορτασμούς γιά τήν ἀποχώρηση τῶν Tasmava Ἀγγλων στρατιωτων...

ΖΙ MI'IAI'IOYE:

ΜΑΛΪΑ :

'0 Ἒτσε6ίτ όλοκληρώνει
τόν κύκλο του...
Μιόι καινούρια περίοδος πολιτικῆς κρίσης
θά πρέπει νά θεωρεῖται 6έ6αιη στήν ΤουρKia, ὕστερα ἀπό τήν ἀποχώρηση ἀπό τό
κόμμα τοῦ κ. Ἐτσεθίτ, τριῶν ὑπουργῶν καί
τήν ἀναμενόμενη ἀποσκίρτηση καί ἀλλων...
Τό ἀντιπολιτευόμενο κόμμα τῆς Δικαιοσύνης τοῦ κ. Ντεμιρέλ ἀρχισε ήδη τίς «ΘριαμΘολογίες» καί 1a στελέχη του ἀναμένουν
τήν ώρα πού ea κληθοῦν ἀπό τόν Πρόεδρο
τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Va σχηματίσουν κυΘέρνηση. “Ο K. ἘτσεΒίτ θα προσπαθήσει νά κρατηθεῖ οτήν ἐξουσία 6αδίζοντας ,πάνω 0’ ἕνα τεντωμένο σχοινί,
ἀφοῦ ή πλειοψηφία τοῦ Ρεπουμπλικανικοῦ
κόμματος εἶναι τώρα πολύ ίσχνή...
Ἀν ἀναλογισθεῑ κανένας μέ ποιό τρόπο
κατάφερεό K. Ἐτσε6ίτ Va οχηματίσει κυ6έρνηση - μέ τήν προσχώρηοη δηλαδή στό
κόμμα του, ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές) δώδεκα «ἀποστατῶν» - καταλήγει εὔκολα στό
συμπέρασμα πῶς πολύ λίγο έξαρτῶνται
ἀπό τόν ’ίδιο οἰ ἐξῶίξεις. Ἀλλά καί ἀπό
μιάν ἀλλη σκοπιά διαφαίνεται η σαφής
ἀδυναμία τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ καί
τοῦ κόμματός του ν’ ἀσκήσουν ἀποφασιστική κυὸερνητική πολιτική,
Ἕτσι εἶναι ἀρκετά δυσεξήγητο τό γεγονός
ότι ἀκόμα καί μέ 12 ἐπαρχίες κάτω ἀπό
στρατιώτικό νόμο «δέν μπόρεσε Va ἐλέγξει
τό κεντρικό σήμερα πρόθλημα πού ἀντιμετωπίζει ή Τουρκική Δημοκρατία, τό πρό6λημα δηλαδή τῆς πολιτικῆς Βίας», Δίπλα 0’
αῦτό Üc’x πρέπει 6έ6αια κανένας να τοποθετήσει στήν Ιίδια μοίρα καί τήν πραγματικά
ὁξύτατη κρίση τῆς τουρκικῆς οἰκονομίας...
ΙἈν προσθέσει κανένας στα δυό αὺτά
προθλήματα κι ἕνα τρίτο, ἐξίσου, ἀν όχι
περισσότερο, «ἐκρηκτικό», ἐκεῖνο τῶν
κουρδικῶν ἐπαρχιῶν, τότε ή εΙκόνα τῆς
«ἀποτυχίας» τοῦ κ. Ἐτσε6ίτ στά ἐσωτερικά
θέματα συμπληρώνεται. Πόσο ὅμως
«ὑπεύθυνος» είναι ὁ ἴδιος, ὅταν ἐκεῖνοι 1100
κρατοῦν πραγματικά τά νήματα εἰναι σέ
μεγάλο Θαθμό ἀλλοι; Καί εἶναι γνωστό πώς
στά παρασκήνια τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς
Βρίσκεται, ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια, τό
«συμθούλιο τῶν στρατηγῶν» μέ συμθολικό
ἐκφραστή τόν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας.
ἼΞτσι οἱ νέες αύτές «δυσκολίες» πού ἀντιμετωπίζει ὸ K. Ἐτσε6ίτ μοιάζουν ν’ ἀποτελοῦν «μέρος τοῦ παιχνιδιοῦ» πού προοιωνίζουν τήν ὁλοκλήρωση τοῦ κύκλου τῆς

«Ἀναγκαστικὲς ἑκλογές»..

’Έφυγε καί ὁ τελευταῖος
Βρετανός...
Ὗστερα ἀπό δεκαπέντε χρόνια ἀνεξαρτησίας ἠ Μάλτα γιόρτασε τό περασμένο
δεκαπενθήμερο τήν ἀποχώρηση τῶν τε·
λέυταίων 500 Ἂγγλῶν στρατιωτῶν ἀπό τίς
ναυτικές 6ἀσεις τῆς χώρας. Αύτό σημαίνει
ότι ἠ Μόιλτα Ba χάσει ένα ἐτήσιο ἐσοδο 35
ὲκατομμυρίων δολαρίων, ὅσο δηλαδή ῆταν
τό ένοίκιο 1100 πλήρωναν 0i Βρετανοί. Τό
πρό6λημα 1100 ήδη ἀντιμετωπίζει ή ἐργατική κυΘέρνηση τοῦ Ντόμ Μιντόφ εῙναι ή
ἀναπλήρωση ἀπό κάποια ἀλλη πηγή τοῦ
ποσοῦ αὐτοῦ, σημαντικοῦ γιά τόν προϋπολογισμό ἑνός ἔθνους 300 χιλιάδῶν ἀνθρώπων... ’
Τό Ἐθνικιστικό κόμμα πού κυΘέρνησε τή

χώρα μέχρι τό 1964 Kai τώρα Θρίσκεται.
στήν ἀντιπολίτευση ἀπέσχε ἐπιδεικτικά
ἀπό τούς γιορτασμούς τῆς «πλήρους ἀπελευθέρωσης» τῆς Μάλτας. 'O μόνος ἀρχηγός κράτους 1100 παραθρέθηκε στούς
γιορτασμούς αὐτούς ἠταν ὁ ἠγέτης τῆς ΛιΘύης συνταγματάρχης Κανταφι πού πῆρε
μαζί του καί πεντακόσιους οτρατιῶτες γιά
νά πάρουν μέρος στήν παρέλαση τραγουδώντας τ’ ὄνομα του καί κρατῶν-τας «ἀνα
χείρας» τό μικρό «πρασινο Θιθλιαράκι» μέ
τίς σκέψεις γιά τήν «τρίτη παγκόσμια θεωρια» του...
Ἐκεῖ παντως πού κυ6ἐρνηση καί ἀντιπολίτευση συμφωνοῦν εἶναι ὅτι ἡ χώρα
χρειάζεται μαζική οἰκονομική Βοήθεια,
μόνο πού προτείνουν διαφορετικούς δρόμους. Τό Ἐθνικιστικό Κόμμα Βλέιτει τή λύση
τοῦ προθλήματος στήν Εύρωπαϊκή Κοινή
Ἀγορά καί ὑπόσχεται πώς στήν περίπτωση πού ἐπανθιθει στήν ἐξουσία ea ἐπιδιώξει τή σῦνδεση ,τῆς χώρας μαζί της.
Ἀντίθετα ὸ Ντόμ Μιντόφ ἀκολουθεῖ μιά
«μεσογειακή» πολιτική καί ζήτησε ήδη 0iκονομική Βοήθεια ἀπό τήν Γαλλία, Ἰταλία,
Ἀλγερία καί τή Λιθύη. Ἡ μόνη όμως πού
ἀνταποκρίθηκε ήταν ἠ τελευταία καί προφανῶς ἐπιθεθαίωση αὐτῆς τῆς «συμμα-

Τόν περασμένο μήνα σέ μιά συνέντευξή
του πού μεταδόθηκε ἀπό τήν ἀμερικάνικη
καί τήν καναδική τηλεόραση ὁ Ἴαν Σμίθ
είπε πώς 01 «ἐκλογές» πού ὁργάνωσε ή κυθέρνησῆ του θά σημείωνανἱ ἐπἰτυχία ἀν σ’
αῦτές ἐπαιρνε μέρος τό 20% τοῦ ἐκλογικοῦ
σώματος... Μέ τή δήλωση αὐτή ὁ Σμίθ θέλησε νά «τσεπώσει» τήν «ἐπιτυχία» ἐκ τῶν
προτέρων, ἀφοῦ oi λευκοί μόνο ψηφοφόροι ἀποτελοῦν τό 20% τῶν ἐκλογέων...
“Ομως αῦτή η «ὑποκλοπη» ῦποδηλώνει
ἀρκετά εὔλογα τή δυσχερῆ θέση τοῦ Σμίθ
καί τῆς λευκῆς μειοψηφίας νά ἐφαρμόσουν
μέ τίς «έκλογές» τό λεγόμενο «ἐσωτερικό
διακανονισμό» πού προΒλέπει τη «συμμετοχή» καί τῶν μαύρων στήν ἀσκηση τῆς
ἐξουσίας καί κυρίως τήν ἀνάδειξη μιᾶς
«κατ’ ἀναλογίαν» Βουλῆς. 'H δυσχέρεια
αὐτή εἶναι τόσο πρόδηλη καί σαφής, ώστε
τό ρατσιστικό καθεστώς ἀναγκάστηκε λίγο
πρίν τή διεξαγωγη «ἐκλογῶν» νά καλέσει
ὑπό τά ὅπλα mec λευκό ηλικίας 13-50 χρόνων γιά νά μπορέσει ἓτσι νά ἀοτυνομεύσει
καλύτερα τό μαῦρο πληθυσμό καί Va τόν
ἐξαναγκάσει νά «ψηφίσει». Τό πρελούντιο
0’ αῦτές τίς «ἀναγκαστικές ἐκλογές»
ὑπῆρξε η ἐπιχείρηση τῶν ρατσιστῶν K0μάντος Βαθιά μέσα στό ἔδαφος τῆς Ζάμπια
καί ἡ καταστροφή τοῦ σπιτιοῦ τοῦ ἡγέτη
τοῦ ZAPU Τζόσουα Νκόμο,
Τόσο ὁ Νκόμο, ὁσο καί ὸ ηγέτης τοῦ
μαρξιστικοῦ ZANU Ρομπέρτο Γκαμπριῶ
Μουγκάμπε καταγγειλαν τίς «σκηνοθετημένες ἐκλογές», ἀρνήθηκαν νά διαπραγματευτοῦν μέ τόν Σμίθ καί κινητοποίησαν ὅλες
τους τίς ἀντάρτικες δυνάμεις γιά νά προστατεύσουν τόν πληθυσμό ἀπό τίς «έκλογικές ἐ-ιτιδρομές» τῶν ρατσιστῶν.
Τά ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν εἶναι θέ6αιο πώς δέν πρόκειται να δώσουν λύση
στό πρόθλημα τῆς Ζιμπάπουε. Ὀχι μόνο
γιατί ὸ γενικότερος ἑλιγμός τῆς λευκῆς
μειοψηφίας, ὸ λεγόμενος «ἐσωτερικός διακανονισμός» ἀπέτυχε, ἀλλά κυρίως γιατί
στήν πλευρά τοῦ λαϊκοῦ παράγοντα ῦπαρχουν δυνάμεις - ὅπως εἶναι τουλάχιστον τό
ZANU — πού εἶναι ἀποφασισμένες νά μήν
καταθέσουν τά ὅπλα πρίν ἀπό τήν ὁριστική καί πλήρη κατάκτηση τῆς ἐξουσίας
καί τήν ἀπελευθέρωση..,
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(Wu-98mm:
Ἀρχαιοκαπηλεία, ἐθνοκαπηλεία
Τοῦ Δημήτρη Χατζή

Ἀρχαιοκαπηλεία /
ρίν ἀπό τρεῖς μῆνες, ὅταν έκεῖνο τό ζήτημα, να σταΙπάρει
Ι λοῡν
ἤ ὅχι
στό ἐξωτερικὸ
ἀρχαιότητες,
εἶχε
τόσο
μεγαλες
διαστάσεις,καποιες
ἀπαντῶντας
στα

στοὺς φιλότεχνους πελατες τουςῑ Τοῦ έξωτερικοῦ, ἀλλα καί
τοῦ ἐσωτερικοῦ, τοῦ έσωτερικὸτατου, ὅπως ξέρουμε ὅλοι.
Καί ἡ ἀρχαιοκαπηλεία θα έξακολουθήσει έτσι να ὑπαρχει, ὅσο τό κράτος δέν θα δίνει στίς ἀρχαιολογικές ὲφορεῐες
τῆς καθε περιοχῆς τήν εὐθύνη καί τήν ἁρμοδιότητα για τήν
φύλαξή της - που σημαίνει καί να ἀλλάξει ριζικα τή νομοθεσία καί να διαθέσει τα ἀναγκαῖα ποσα.
“Ἀς τήν καπηλευόμαστε, λοιπόν, ὡς’τα τότε καί τήν ἀντι αρχαιοκαπηλεία μέ πατριωτισμοὺς καί ἐκκλήσεις.

ἐρωτήματα μίας πρωϊνής ἐφημερίδας, εἶχα τολμήσει να
προχωρήσω πέρα ἀπ’ αὐτό γράφοντας τα παρακατωῑ
«"Av ὁ τόπος τῆς χώρας αὐτῆς εἶναι ὅλος ἕνα μουσεῖο τῆς
ανθρώπινης ἱστορίας ἀπό τα μεγαλὺτερα στόν κόσμο, ἄλλο
τόσο εἶναι πια non/6 μυστικα πώς ἡ αρχαισκαπηλεία τόν
Ἐθνοκαπηλεία
AYMAINETAI ασὺδοτα καί έξσργιστικα... Εἶναι μια λεηλασία εὐρύτατη, πού θα μείνει ακαταμαχητη,.ὃσο δέν ὑπαρ- _
ξουν πραγματικα καί αὐστηρα μέτρα, πού να προστατεύουν
γραψαν οἱ ἐφημερίδες πώς οἱ αρχηγοί τῆς σπείρας
ΟΛΟΝ τόν έλληνικό χωρο».
Ετῶν μας
αρχαιοκαπηλων
ἧτανδυναμικα
ὅλοι τουςδηλαδή
λουλουδακια
τῆς
καλῆς
έθνικοφροσὺνης,
καί
Τί ὡραῖα που τα εἶπα - σκέφτομαι τώρα, πού ἡ ἀνακαλυψη τῆς τρομερής σπείρας τῶν ἀρχαιοκαπηλων ἧρθε να τα δραστήρια ἡγετικα στοιχεῖα τῶν ὀργανώσεων τῆς Δεξιᾱςῑ
Μπόμπες, δολοφονίες, ὃιαιοπραγίες, ὅπλα καί Id λσιπα.
έπαληθεύσει δικαιώνοντας με; Ἡ δραση τῆς.σπείρας ἔδειξε
Στό ὄνομα τῆς πατρίδος.
πώς ὅλος ὁ ἑλληνικός χῶρος εἶναι τό ξέφραγο ἀμπέλι μιᾶς
ἀσύδοτης λεηλασίας τῶν αρχαιολογικῶν θησαυρῶν πού
Τά χρυσα μου... Εἷμαι σίγουρος πώς αν τούς ρωτήσει κακρύὸει.
νένας, θα ’χουν να ποῦν μέ πολλή πικρία καί μέ καποια
ἀπορία, πώς δέν αξίζουν δα καί I600 πολὺ για I6 έλληνικό
Ἀλλα καί τί ἄχρηστα πού Id εἶπα, σκέφτομαι ἀπό τήν
ἔθνος δύο κοῦροι καί τρία - τέσσερα αναγλυφα, μπροστα
αλλη μερια, διαὸαζοντας στίς ἐφημερίδες για τίς ἀντιδρασεις τοῦ κράτους μας μπροστα 0' αὐτή τή λεηλασίας Ἐπικα- στίς ὑπηρεσίες πού τοῦ προσφέραν καί τοῦ προσφέρουν αὐλεῑται, λέει, τόν πατριωτισμὸ τῶν Ἑλλήνων καί στέλνει καί
τοί, πολεμώντας μέ I6 ἱερό τους παθος τούς ἐχθρούς του...
έγκύκλιες στα σχολεια, ξεχνώντας πῶς οὔτε τα παιδακια
Διὸτι τελοσπαντων, οὔτε ὁ διτὶηγαρος, οὔτε ὁ τσαγκαρης,
τῶν σχολείων, οὔτε οἱ ὃασκαλοι, οὔτε ô πατριωτισμός τῶν
οὔτε ὁ ὑπαλληλος. οὔτε ô γιατρὸς δουλεύουνε τζαμπα. ΑὐἙλλήνων μποροῡν να ξενυχτοῡν ἐπιτηρῶν-[ας τούς ἄλλους
τοί γιατί δηλαδή να I6 δουλεύουνε τζαμπα τό ἔθνος. πού
ἐκείνους, Ἓλληνες ἐπίσης, που σκαὸουν τίς νύχτες στα ξέτόσες φορές αποδείχτηκε έργοδὸτης τους;’

‘ φραγο αμπέλι τῶν γνωστῶν ἤ ἄγνωστων, κηρυγμένων ἤ
αδήλωτων απειραριθμων καί ἀπέραντων ἁρχαισλογικῶν
χώρων καί μεταφέρουν ἀνεμπόδιστοι τα εὑρήματα τους

ᾖ

Καί ἐγώ τουλαχιστον θα τούς έδινα δίκιο. Είμαστε ἕνας
τόπος ὅπου τα ὅρια ἀναμεσα στήν «ἐθνικοφροσύνη» καί
τήν ἐθνοκαπηλεία δέν ἤτανε ποτέ καθαρα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΣΤΟΧΑΣΤΗΣ»
to
epvnütusluxu
[gulqu
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ΠΑ το ΚΡΑΤΟΣ τῦ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΤΟ ΚΟΜΜΑ

Τομή τῆς μεταπρατικῆς πάλης

'0 μυθος
_ της σντιψυχιστρικ

τόμος α’
δ’ ἔκόοση ἀναθεωρημένη
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,Εκδόσεις Ἱπποκράτους 6, E’ ὄροφος, Ἀθήνα. Τηλ. 3601956.
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καί ἄλλες διάφορες καπηλεῑες
Καπηλεία «λήθης»
αὐτό
τό μήνα τήνΚανελλόπουλος
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν
πώς «ἀνεξιΟκὺριος
Παναγιώτης
πληροφόρησε
A ,Ἧι ᾚΑᾼῊἭὟ, ψ’..- A “p” 4 Α U Α

χνίαστο εἶναι τό πνεῦμα που διέπει τήν νομοτέλεια
τῆς ἱστορίας». Δέν εἶναι δέὸαια ζήτημα τώρα πιάἔ.. - ὁ
συγγραφέας ἐκείνης τῆς «Ἱστορίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος» νά έπαναδιδαχτεῐ πώς ἡ νομοτέλεια τῆς ἱστορίας
πού διέπει τό πνεῦμα δέν εἶναι καθόλου ἀνεξιχνίαστη.
Τό ζήτημα εἶναι πῶς ό κύριος ’Παναγιώτης Κανελλόπουλος εῖναι ἀπό τούς ἀνθρώπους πού έπαιξαν ἡγετικό ρόλο
στήν έθνική τραγωδία ἀπό τόν Δεκέμὸριο τοῦ ’44 κι
ὕστερα. Καί πώς μένει γιά πάντα κι ὁπνευματικός πατέρας
τοῦ Μακρονησιοῦ. Νά παραγραφοῦν aùtà; Ἀναμφισόήτητα NAI, μέσα στίς σημερινές συνθήκες καί νέες ἀνάγκες
τῆς ζωῆς μας. Εἶναι πρός τιμήν του πώς εἷπε έκεῐ στήν
Ἀκαδημίας «Προεκτείνουν τά τυφλά πάθη τοῦ Δεκεμόρίου
1944 μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, παρασύροντας έτσι τήν έλληνική νεολαία, πού δέν έζησε τά γεγονότα ἐκεῖνα, στό δρόμο
τῆς μισαλλοδοξίας. Λόγοι έκφωνοῦνται στήν έπέτειο τῆς
θυσίας τῶν ἀνδρῶν τοῦ Μακρυγιὰννη καί σέ ἀλλες ἀνάλογες περιστάσεις έμπρηστικοί. Καί ἀκόμα πιό έμπρηστικοί
εἶναι οἱ ἀντίλογοι».
Ναί. Ἀλλά δέν εἶναι δυνατό νά ἀγνοεῖ ô κύριος Κανελλόπσυλος πῶς ‘H Ἑλλάδα ὁλόκληρη, ἀπό τήν Πελοπόννησο ὥς τήν ”Ηπειρο καί. τήν Μακεδονία, εἶναι καί σήμερα
γεμάτη μνημεῖα, ἀναθηματικές στῆλες καί έπιγραφές, ὀνομασίες δρόμων καί τόπων γιά τά θύματα τῶν «έαμοὸουλγάρων», Ëvd) οὕτε καντηλάκι δέν ἀφησαν ποτέ νά καίει στούς
τάφους τῶν ἀλλων. Καί δέν εἶναι δυνατόν νά τό ἀγνοεῖ πώς

J

ἕνα μεγάλο μέρος ἀπό τό νομικό καθεστώς τοῦ τρόμου, τῆς
δίας, τῶν διώξεων καί τῆς μισαλλοδοξίας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης (νόμοι καί διατάγματα καί ἀποφάσεις πού ἔχουν καί τή
δική του τήν ὑπογραφὴ) ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει καί μέσα
στή σημερινή μας νομοθεσία, τριάντα καί περισσότερο χρόνια ἀπό τότε.
Καί τότε - ὅταν αὐτά δέν ἀγνοοῦνται- τίποτα δέν εἶναι
ἀνεξιχνίαστο μέσα στὴ νομοτέλεια τῆς ἱστορίαςῑ Εἶναι ἡ κυριαρχία τῆς Δεξιᾶς στήν Ἑλλάδα, πού συνεχίζεται αὐταρχική, ὅσο καί ἂν τό πνεῦμα τοῦ κυρίου Κανελλόπουλου θέλει νά τήν θεωρεῖ «μοιραία».

Μικρή καπηλεία τοῦ ἀνθρωπισμοῦ
Δειλά-δειλά, μέ πολλή περίσκεψη, ἀκοὺγονται έδῶ καί
κεί οἱ ἀντιδράσεις τῶν εὐγενικῶν ἀνθρώπων γιά τίς έκτελέσεις τῶν ἡγετῶν τοῦ καθεστῶτος τοῦ Σάχη, πού έγιναν
ἤ συνεχίζονται στήν Περσία; Φτάνει πιάέ... Γιατί τόση ἐκδικητική μανία, τόση σκληρότητα; Τί έκαναν έπιτέλους οἱ
καημένοι καί τούς ἐκτελοῦν; Προστατεὺονταςῗινόμιμα τό
νόμιμο καθεστώς σκότωσαν μερικές δεκάδες χιλιάδες ἀσπλους - πού δέν ἦταν νόμιμο νά μήν τό θεωροῦν νόμιμο.
”Ω, τρυφερές ψυχές τῶν εὐγενικῶν ἀνθρώπωνέ Τό νόμιμο
καθεστώς μπορεῖ νόμιμα νά σκοτώνει; Md, ἰδοῦ, πως καί τό
καθεστώς τοῦ Χομεϊνί εἶναι νόμιμο τωρα. Γιατί σᾶς ένοχλοῦν οἱ δικές του μονάχα οἱ ἑκτελέσεις;
‘O μονόπλευρος ἀνθρωπισμός ἧταν, ἀπό τότε πού γίνηκε
ὁ κόσμος, καπηλευτής τοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Κι ἦταν κι ’ἡ
έσχατη ὺποκρισία ἐκείνων πού θεωροῦν προνόμιό τους
ἀναφαίρετο νά σκοτώνουν.

EKAOZEIZ“

ΚΕΔΡΟΣ ’
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΔΟΚΙΜΙΑ

’ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ TON ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ
1. ZEPAP ΠΙΕΡΑ
'H μακριὰ Πορείσ ἑνός Ποιητή
2. ΚΡΕΣΕΝΤΣΙΟ ΣΑΝΤΖΙΛΙΟ
Μῦθος καί ποίηση στὸν PITZO,

n ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ

3. ΚΩΣΤΑ ΤΟΠΟΥΖΗ
ΠΡΩΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΤ Ο ΕΡΓο ΤΟΥ
A-' .' H Σονάτα τοῦ Σεληνόφωτος
“’ Οτσν ἑρχετσι ὁ ξένος -’ H Γέφυρο

I IZTOPIKH ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠὸΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Μύθοι κοιί συγχύσεις
γύρω ἀπό τό πρόόλημα
τῆς σοσιαλιστικῆς ἐξουσίας
ΠΙΣΤΕΥΩ πώς οἰ παρακάτω πρόχειρες στν ἔξω ἀπ' ϊήν κομματική γραμμή, .προκειμένου γιά
μθιεῦσεις ᾱ-ιθταποκρΐνονταα στό κᾶλεομα γιᾰ συζήτηοη ζου φίλω» κᾳθηγιηεῆμλᾰάριου Νικοῇωάκου, που, ἀπ' τίς σῑηλες τοιδ «ΑΝΤΙ», πρόὸαλε
ὁρισμένθυς πρρδλημᾳέῴιομςδίθς ʹ; προσωεθξικούς,
ὄπως ὁ ἴδιος( ἀέρι, κα( χωρίς ὁέομευοη τοι». πολιηκθῦ φθρέα ὅποι» ἀνήκη 2 πάνυ) ,σεδ «ᾰγχος καί
τήν ὰχωνΐα» πρμῶν ᾶιχωναοτῷν στυῖῄν
ὤθθ θῆζέξθνθῆθζ- ᾟ ΜᾩΜΜ Θᾰ νω
υῆνι 2η* ῖᾶἔημθτθᾶξίέὲὲὄὲῖνῗμᾶξῖὁαοττυῃρωγαᾳ
ζωηθῆή ἒπηφύᾶαξη τά πεοιιθειῐθαα ὀψό-

[Ιξς ωὲψωνι κω' προτόνων) μέω νῖῆ
ΠΡΟξῼΙΪῌῺςᾼ ῥῖψαν, νιάι
ΏῖΏῺΏζῖᾳῖἲὲΏίςῖἕῺὴέϙἶῖζᾛᾷἷϙΏζ
,Ο Όῑιι' δὲνο 'νέα ηςὴνιιξη κων»ῧθςν δςικὶιι ιμεξφιδῃτηραιηιιῆι

Ὼ' ἡ, ʹᾼῖῗῗ<ἒ;ἷ'ἲῑρρἶ;ξ’ φα( ῳῑνιαι.
ιμξουξιδ (διψῆν ηωιδθιινιδιει-ιι κα( μεθ(
ηδη εεωῗέἶξ ωδ,

'Ὼ
,ᾭῼ ,Με. ΨἮΦἎᾞ ΨΨ ΨΨΰ
(δῆθε ξαν' ΜιναᾉῒῬΜ (ἳῆὴεζ Μῡκεῐςρ δικὰι-

στελέχη, ἷὸίως ὅταν αὐτά προὸἀλλονται ἐπώνυμα
πρός τα' «ἔξω», Ἑννοῶ φυσυιά τόν φίλτατο καί
σᾷτὲλεχος τοῡ ΠΑΣΟΚ, Μ, ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟ πού,
ἄν καί ὁηλώνει προκαταόολοιὶί ὄτι ξεκινάει μιά
ουζήιηση στόί ἐπίπεδα) τοῦ γενικότερου λαῖκοῦ
κανήματος καί ὅχι σπιγκεκριμένου πολιτικοῦ φορέα, ἐν τούτοις αιύτιή ἡ ῗὸια ἠ παραπάνω ἱὸιότητά
του ὁὲν πεῖθειι ὄη οιῗ προδληματισμοί ι'·ο'υ ὁέν ἀντανωιλθϋν ωέφεας ωού ἄν δὲν ἇαιτοκρυοτιιλλώνονωιιι σέ πολπωὲς ις ,εἶναι ὁυνατό ἐν
ωὐωας νᾶι προπαλέσουν μεγάλες συγχύσειζ.
Ἄωὸ τυῇν ἅπθψυῃ (ιιύνιή τό παραστάντα) ἆρθρο τοι)
ειῗιωια ἀιξα ο,

Ϊοῦ 'Ληΐου, Σπναιῆ
δννᾶανκὲτις νώ) ωὲθλπιντα ηῆε «ἅρπαις» των
ὅθι' ηθεσϊ οἳ» ᾱωθωθηεπὲεφηυς ινιιιϙλτᾰετι
ιμῶκαδ ῃωὲι ιέωνεωιτέὲιᾫ κωυῖ
(δέη' (ἂνκασᾳιξεριειι (ωράανμωι σιιωιῶ εἱῖνιωιιι ωτιιωιθ
ηςναιιιιτκδ) (ἔπη ἱίιῑτιτιδφγχζηννυ ηωϊ ωιῖ «ἀρνῶῶηριωτᾳωιω Μιθλιδεω ψισξι τιήινυ
(ὶαωνιμη τπδκῐν πιιθλιϊν ωηιὶζημηέιιηιιι πελιετιιηωσῖωμ
(δη δῑΐλῑεεξθῆ ἤ] πεωπωσϊι πηςὲι ξωωιῐη
(θιξέῆνῆ τττίι Φττηηνιιιιίὴ» ἔπεει ἒξθδιοκτθῐ φίέ
νήθη-τετε», ιιὲ τττῆνν ἐνινιυω (ῖτιιιι πιιζίῑνφᾰατ' νην'
ἐπωῶῖαυῇῃηηςέξὶάίιπῑιτξδιὲπυξδιωὶῑδθλιεςωιιέςίηϙδω»
ηᾳοῆ νυ' (ξαμιωιιςέὶιιειῑιιιαν ηιώ (πιιιιιικιιιλιι(ῆῆιοκὲ) ινεῆτεωκσῑιιεεζτιιωιόι, (ξπ-ιε ἥι τιινῖηνηιζ νώ(
ῆῖῑνιαιι (ινινεδῶπῑεκιππιικημέηιτη.

ΜῖΙΙΑ (ιιιῆλὶῖιωιηᾳιῑιιπιοωῇ εεῖἰπκω
(ῑζςαῆὖήξτω (ἔνθα ἐῐζποτέίνῶεςνηι τιωνίίῂἱι ξω(ῐιιζιι (ξεν' εξῶιωι ηιιῑρςα ιμεζι μιαιφονῇ] σαωωιι»
ῶθνπωιοῆ κεζζέίὴ ιιίὢωιιιζς (ὶιυμμδιωοιιιὶνω
ᾞᾬΏΜΦῆΨΨἌ» ἤ]
ηωιξωιηαωξωῑνιιυωκωιξῡταεασιιδῶισωω

ιιώωηωωδ) θξ ωιιωζπωιηωξιικωω. (οτεςιζ)

,θῆμαωωυῶῼμεμμωῑ-«ωιειιῑωωμῑωμ

Φιςῑὲι ηαὶιν Ὼῒ' (Ξννςήαίιιϙδ).

ῇᾼυλφιυφεεεινωκιὴι, ʹ

υὴνεέσπὶθδωεειτσῐιζᾶεκεθιτεικῶτηαηπιιςῶιαείίναις
ῑιίὂκωιι ἕωιιωπψηιι νωι ἱῦιιτικν διϙί),

Ψῶῒε - ᾖ .’ ε, τεῇςζίίταεῖ(ιῆιι (11 ἱῑιζςτιμιςςπζμαι ηηω
'ἥξω ειῆνεψιι κθῡδιηπϙῆε (σω εθιι
ιῑξῐῡῆριιικν ιμ-,εαὶῠμιηαι γμαι τιιδ τεῑγςς
ειὶῑιειιξ χμιεζίες ἀῖῇαὺ), ἐιλκᾱι) παῦλξῡααεῠζνᾳαιαὲζικτςιιιριῑ ἀζμιιιωῃῑῑςς
εὲκθξςερεξικαηςς τμινυ - παεζςικρςειιημιδκι γριῖι
ξδδῑῑθθη φνίνῡηξιινπες <««τηρπʹ1γ1ε;ιι1ς;τιυ1;ν’εʹικ-;
μιν» καιετῇςς τήτξριςς»,

Μ' ηζεζ( (ϋυνψτώ
ηήνκαςιειζςδπῑατιςυῑι (εμιοωνινσηδ).

ΘΛ ἅτιι ηιξκιε.ηεψι ηῡεζςιατειι (διες »ςιικεςς πραςιξῑαηφιιοέςς

0 'Θὲῖθτηῑεί (θ'' ἑθεαι ηῶ
τιέθωῶ ωῆν «ἔδυ τῖξμγνϋιϙ

*ἤ

ΔΙΕΝ πκίέι τὶιιιιιὴἰςρχειι πιισδϙλιηπυιαὸς
(ζιιδριὲῑας πάι. ιι ἱὲνιωκ ωἰπισικσ)
εηωλνηιιιιυ ’ ῆυ «τω ωιιειιωωωη ))
»αλιι ωιέδωωι πόλι) πωῦδιμιιὸ) τυίις ωχυϙνΊΓῶ) ὣῖὢῑιιμμσι παῖ) ΠΦΜΦ. ἰῶῑιιω πεδ')
ᾙῌᾞῦῦΙῶὫ «ΜΜΦ 'νώ ἓξίίξνῦῠ)
(ῖικιεωῑοι (ωτυίμα πιωυηρςὶῦοιι»

'ι'

(ὶὶιριαπωαδ ιμιαςς
ηιὲθκηςς καὶ( γςιξξζαι (ἴίιιϙήανωιιὲέκηζ τπθῐκιιωι»
ϋιαμῆρςκιεςικωωωιῦτγ.
ηήτῑθζιηεθιΐίκῶξῐῧινθήῑυῆιτιίζςιιιδωωαϋν
τεέοικῶατύχρ). ·ʹ

ἣίδςεεῶπιηψίκιιιεδιπδ ὶαθίῐιιωαὲἓκεα
ἂῢῦωηιδςαῑῶωω».
παρ''- ιμὲ κιιωὶξκω
ηιζέπω (ἳιέ ψτπδψῑδῑ Μωαίίςς ηῑζι τῖνιιιιιψῖγιιει
Τωίζ τω (ἶῧῦῖῶ (εωιζῶαῑζϊηδ)
ὣῑίθεαῖὶ-ῖι (ἥξω τα) ᾏωωήξ) ηίΜυ-(ᾱ (Ἶὶδν ῖᾎρρμ

ἀκόμα διαμορφόκιει, οέ ἱκανοποιητικ(’)
ὅαυμό καί έπάρκνια, τά συντιδητοποιημένα καί ἔμπειρα ἐκεῖνα οτι-λέχη γιά τήν
ῦπανδρωση τοῦ κρατικοῦ μηχανωμοῦ.
Καί φυσικά δέν ὑπάρχουν αὐταπάτες ὅτι
ἡ ἀντίδραση τοῦ κράτους της δεξιὰς καί
ὁλόκληρου τοῦ κατεστημένου εἶναι δεδομένη. Ἀλλά καί κανιῑίς δέν μπορεῐ νά
ἰσχυριστεί ὅτι ἀργότερα δέ ()0 εἰναι
ἀκόμα πιό οκληρή (ἐκτός ἄν έπιλιῑγεῐ ô
δρόμος διαφυγῆς πού προτείνει τό «διά
ταῦτα» τοῦ πάρα πάνω ἄρθρου, ένας
δρόμος πού δέν ὁδηγεῖ πουθενά). ”Ομως,
έπιτέλους, δέν πρόκειται ποτέ v0 μάθουμε νά κολυμπᾶμε ἀπό τή στεριά.
FIA NA ξαναγυρίσω ὅμως στόν φίλτατο M. Νικολινόικο, θά ἤθελα νά πώ ὅτι
μετά τίς διαπιστώσεις πού ὅρεθήκαμε
σύμφωνοι, ἀρχίζουν 10 προὸληματα.
Γιατί τί γίνεται γιά v0 ξεφύγουμε ἀπό
ἕνα εὐχολόγιο τοῦ τύπου ὅτι «καλόν Θά
“ ἠτο» v0 εἶχε γίνει άποχουντοποίηση, έκδημοκρατισμός, κλπ. κλπ.; Ὁ ἀρθρογράφος, ένῶ προεισαγωγικά εἰδοποιεῐ
ὅτι δέν πρόκειται v0 δώσει έτοιμες λύσεις 010 προὸλήματα πού συνδέονται μέ
τή σοσιαλιστική ἐξουσία, καταλήγει στό
ἀντίθετο. Καί ἀπό δώ καί πέρα ξεκινᾶνε
μιά σειρά ἀντιρρήσεις;
ΕΝΩ ἀπ’ τή μιά μεριόι μιλάει γιά
κατάληψη καί μετατροπή τοῦ
ἀστικοῦ κράτους, στή συνέχεια
προτείνει πράγματα ἀρκετά περίεργα;
«Στήν πρώτη αὐτή φάση, γράφει, ἡ οἰκονομική πολιτική μιᾶς κυόέρνησης λαὶκῶν
(δυνάμι-ων, z»: ἶ ν α ι π τ) λ ι τ ι κ ή
ἀ UT ι κ ἡ. Στήν πρώτη αὐτή (pria); εἶναι
ἀναγκαία ἡ 0 υμ μ (ι χ [a T ἡ ς ἀ 01 L κ ﬁ ς τ ά ξ η ς, κλπ. κλπ.». Πολλές ἀμφι6ολίες γεννιοῦνται ἀπό μιά τέτοια ἀντίληψη γιά 16 ρόλο τοῦ φορέα (ἤ τών φορέων) τῆς σοσιαλιστικῆς ἀλλαγῆς. Εῖμαι
πρόθυμος v‘ ἀναγνωρίσω ὅτι μιά τέτοια
πρόταση ξεκινάι·ι ἀπ’ τήν ὑπόθεση-έπιθυμία ὅτι οἱ μηχανισμοί τῆς ἂρχουσας
τάξης καί τό κράτος τῆς δεξιᾶς θά εἶναι

ἐφεκτικοί πρός μιά λαϊκή ἐξουσία διατε(Ιειμένη γιά τέτοιους συμὸιὸασμούς.
ΟΜΩΣ δέν πρόκειται παρά γιά εὐσε6εῖς πόθους. Γιατί δέν πιστεύω v0 εἶναι
κανείς τόοο ἀφελής, ὥστε v0 πιστεύει ὅτι
οί μηχανισμοί τῆς δεξιᾶς θά παραδοθοῦν
ἀμαχητί οτίς λαϊκές δυνάμεις πού στοχεύουν πράγματι σέ ὃομικές ἀλλαγές.
Ἐκτός ἄν οἱ ἀλλαγές αὐτές έκφυλιστοῦν
ἀπ’ 10 119(1)10_61'w.010 σέ περιθωριακές
μεταρρυθμίσεις 010 ὅρια τῆς ἀνοχῆς καί
τῆς συντήρησης τοῦ κατεστημένου καί
έδραιωθεί ἡ πεποίθηση ὅτι έχουν έγκαταληφθεῐ οἱ τελικοί στόχοι. M’ ἄλλα λόγια, τό κατεστημένο δέν ξεγελιέται μέ τέτοια τερτίπια (ἐδῶ δέ δίστασε νά κατε60051 10 τάνκς ὅταν αἰσθάνθηκε v0 κινδυνεύει ἀπό ἕνα φιλελεύθερο ριζοσπαστισμό) καί 090 ἤ παίζεις τό παιχνίδι
του καί κατρακυλᾶς στό σοσιαλδημοκρατικό ρόλο τοῦ διαχειριστῆ τῆς κρίσης
του, ἤ ἡ σύγκρουση γίνεται ἀναπόφευκτη. Ἀλλά ὑπάρχει για μᾶς ἡ εὐχέρεια
μιᾶς τέτοιας έπιλογής; Ἤ γιό. νά τοποθετήσουμε τό θέμα μέ ἄλλα λόγια; Ποῦ τελειώνουν 10 ὅρια τῶν τακτικῶν ὑποχωρήσεων καί ποῦ ἀρχίζει ἡ ἀπάρνηση 60—
σικών ἀρχών; Δέν θέλω v0 πώ μ’ αὐτά
πώς μιά σοσιαλιστική κυὸέρνηση πού
ἀνεδαίνει στήν ἐξουσία μέσα ἀπό τούς
κοινοὸουλευτικούς μηχανισμούς τῆς 09χουσας τάξης, θά ξεκινήσει ἀπ’ τήν
πρώτη μέρα γιά τήν ἐφαρμογή τῶν τελικών στόχων της. Ἀσφαλώς ἡ πορεία 60
εἶναι σταδιακή καί μακρόχρονη στό μέτρο πού τήν ἀκολουθοῦν οἱ λαϊκές δυνάμεις κι έχει τή συμπαραστασή τους.
’Ὁμως τό κάθε 6ῆμα θά πρέπει v0 εἶναι
μιά σταγόνα ἀπ’ τό σύνολο, ἕνα έμὸρυο
μέ ὅλα τά χαρακτηριστικὰ αὐτοῦ πού θα
ἁνδρωθεῑ ἀργότερα. Ἀλλά ὄις εἴμαστε
ὅέὸαιοι ὅτι καί αὐτά τά πρώτα δήματα
δέ θά μείνουν χωρίς ἁντίδραση. Κατά
συνέπεια πιστεύω πώς θά ὑπάρξει κάποιου εἴδους καί κάποιας μορφῆς σύγκρουση, ἀπ’ τήν πρώτη ώρα. “
ΚΑΙ ΤΙ γίνεται λοιπόν; Τί έχει κανείς

νά προτείνας "Ag ξεκινήσουμε καλύτερα
ἀπό τό τί δέν γίνεταιῑ
O Δέν γίνεται ἀποτελέσματική
ἄσκηση ἐξουσίας ἀπό ἕνα λαϊκό δημοκρατικό φορέα, 0v δέν ἓχει.τήν
πραχτική συμπαρασταση ὁλόκληρου
τοῦ φάσματος τῶν προοδευτικών δυνάμεων σ’ ἐπίπεδο μαζικῶν χώρων.
Ο Δέν γίνεται ἀποτελεσμάτική

ἄσκηση ἐξουσίας μέ στόχο τή 010διακή, έστω, σοσιαλιστική ἀλλαγή,
ἀπό μιά ἰσχνὴ κοινοόουλευτική
πλειοψηφία. Ὁ καθένας μπορεῐ νά
φανταστεῐ πόσο εὐάλωτη θά ἧταν μιά

τέτοια κυὸέρνηση καί ἀδύναμη ν’

τῆς δεξιᾶς. .

ἁμφισὸητήσει τίς κατεστημένες δομές

ΔΕΝ ΕΙΠΑ ὅλα 10 πάρα πάνω γιά νά
καταλήξω σέ κάποια ὑπεραπλουοτευμένη πρόταση. Κάτι τέτοιο θόι ἦταν, τό
λιγότερο, έπιπόλαιο. ”Αλλωστε αὐτό εῖναι καί τό πρόόλημα. Θέλησα μόνο νά
διαλύσω ὁρισμένες αῦταπάτες καί
παράλληλα v0 έπισημάνω κινδύνους γιά
τό κίνημα τῆς Ἀλλαγής, ἀπό προτεινόμενες ταχτικές (πιστεύω ὅτι πρόκειται
γιά τέτοιες) ὅπως τοῦ φίλτατου M. Νικολινάκου. Ἴσως μέ κίνδυνο v0 χαρακτηριστώ ὅτι προτείνω κάποιο εὐχολόγιο
(κατά τήν γνώμη μου ὁχι ἀνέφικτο) θά
έλεγα ὅτι μόνο μιά πλατιόι λαϊκή πλειοψηφία στό έπίπεδο τοῦ κομματικοῦ φορέα τῆς Ἀλλαγής - σέ·συνδυασμό μ’ ἕνα
γερά όργανωμένο καθοδηγητικό 511115λεῑο - εἶναι ἱκανή v0 σπάσει τίς ἀντιλαϊκές δομές τοῦ καστεστημένου τῆςρεξιᾶς
καί v0 διεξαγαγει νικηφόρα, σκαλί,
σκαλί, τόν ἀγώνα γιά τό δημοκρατικό
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.
ΑΛΛΑ, ἕνας τέτοιος στόχος συνεπάγεται ἀνάλογες πολιτικές καί ὀργανωτικές
έπιλογές. Τώρα καί ὃχι αὔριο. Γιά νά
μήν αἰφνιδιαστοῦμε ἀπ’ τήν έκλογική
ἀναμέτρηση πού 6 χρονικός προσδιορισμός της δέν θά έπιλεγεῖ ἀπό μᾶς καί v0
μή χάσουμε, γιά άλλη μιά φορά, τήν
ἱστορική συγκυρία. I

SVOTnTCI
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟῙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ
~ KAI ΠΟΛΙΤῙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ «

Στὰ κεντρικὰ ncpintcpu
Kai βιβλιοπωλείιι ’

--ᾰτα---χ-εριυπιις. ”
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’ἸὌ ΜΑΓΑΖῙ”
Δισοπου και Ζώοδοκου Hum
InÀ. 3602539

ôœpa ôwpa δῶρά
για patapon mu μεναιίους
CAMPING CENTER}
ΚΙΑΦΑΣ 3 (ἀπὸ Ἀκαδημίας 78)
τηλ. 36.1 5.438

Μετά If] μεταπολίτευση τοῦ I974, τό ’ἑλληνικὼ
συνδικαλιστικύ κίνημα μπῆκε σε μια νεα (paon. ΓΗ
περίοὸος αὐτή χαρακτηρίζεται άπό ἓντονες ὀργανωτικες καί αγιιςηίῡτικές ὃιεργασίες α’ ἕνα σημαντικώ μερρς If]; ἐργατικῆς ὅασης, κυρίως σέ κλάδους
ὅπου ἱστωρικρί, οἰκονομικαί καί, θεσμικοί πάραγοντες εὐναωῡν τήν ανάπτυξη συνδικαλιστικης συνείδησης καί ὃραστηριότητας.
Παράλληλα με If] συνδικαλιστική αὐτή «ὡρίμανση» ἑνός οημαντικωῡ μέρους τῆς ἓργατικής τά1321]; If]; χώρας «ανὸρώθηκαν» αντίστωιχα, ἐπαυξημενες καί ὑελτιωμὲνες, οἱ γνωστες παλιὲς ουνταγες
τοῦ Μακρηθερὸ(ι)ρισμοῡ με στύχυ τόν κυόερνητικό
ἔλεγχο τοῦ κινημάτως.
Στίς σελίδες τοῦ άφιεριῗηιατος για τήν Πρωτομάγιά πρίν άκωλωυθιών, ἐπιχειρεῖται μια ἀνίχνευοη
τῆς καταστάσης πού ἐπικρατεῖ στό ἓλληνικό συνδικαλιστικύ κίνημα σήμερα. Περιλαμὸανειῑ v '

O Μιά ἔρευνα για τά ὅασικα προὸλήματα πού·
άπασχρλοῡν καί χαρακτηρίζουν τό ἑλληνικὸ συνὸι
καλιστικό κίνημα. Ἀπαντοῡν ἓκπρόσωποι τῶν
συνὸικαλιστικῶν παρατάξεων ΙΞΣΑΚ-οΣ, ΠΑΣΚΙΞ,
AEM. εκπρόῡωπυς τῆς ΓΣΕΕ καί ὁ Θ. ΠΑΓΙΑΜΑΡΓΑΡΗΣ. ’

O Ἕνα κείμενα τοῦ ANT. EPFATIKOY για τό
<<xovwom‘bégvnt[m3 συνδικαλισμό καί τίς ὃυό
“·τάσεις“’ τῆς αντιπολίτευσης».
Ο Ἕνα κείμενο τοῦ Θ. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑ πού Éman—
μαίνει τίς «γενικώτερες αδυναμίες καί τήν ἀνισόμερη αναπτυξη τοῦ ἑλληνικοῠ συνδικαλιστικοῠ κινήματος». 4,

καί ὅλα τὰ ε’ίᾰη CAMPING
σὲ πολύ συμφὲρουσες τιμές
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Ο Μιά ἐκτεταμένη ἀναλυση «If]; ὀργανωτικής Ôo—
μὴς» άλλά καί «If]; πολύὃιασπασης πού ἐπικρατεῖ,
σήμερα οτώ ουνὸικαλιστικό κίνημα» ,
Ο Ἕνα αναλυτικῡ αρθρο ταῦ Γ. MANTOYBA—
AOY για τά τρία χρόνια ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου 330
‘H ἐπιμέλεια τωῡ αφιεράῃιατος ἔγινε ἀπὸ τό Θ. Κατοανέίὰα.

Οἱ Θέσεις

τῶν συνδικαλιστικῶν παρατάξεων
Στήν έρευνα που ἀκολουθεῖ ἐκπροσιυποι τῆς ΓΣΕΕ καί τῶν ουνὸικαλιοτικὼν παρατάξεων καταθέτουν τίς
ἀπόψεις τῶν παραταξεώντους για τα κὺριαπροὸλήματα που αντιμετωπίζει τό συνὸικαλιοτικο κίνημα οήμέρα.
Παίρνουν μέρος μέ ἀλφαὸητική σειράξ

Ο Ἀπό μέρους τῆς ΓΣΙΞΙΞ, ὁ Γένικος Γραμματέας, ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
Ο Ἀπό μέρους τῆς ΕΣΑΚ - Σ. ὁ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
Ο Ὀ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΗΣ, Ηροέὸρος του Συλλόγου Ὑπαλλήλων τῆς Τραπέζας τῆς Ἑλλαὸας
(ΣΥΤΕ).
ᾼμᾼμῂμ-ὴῂ-«-4ι--μᾼᾼμ u A. 4

Ο Ἀπὸ μέρους τῆς ΠΑΣΚΙΞ, ὁ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ,καὶ
Ο Ἀπο μέρους του AEM. ὁ ΟΡΙΞΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΙΞΙΟΥ

' τα campﬁre: του am ï

1 Πρέπει ἤ 6X? 'vd’jégiifﬁpq'aai pé'meapèca
ς Δ, , ὀργανωτική »ἑνότηταῗξτοῦ τσῖυνδικαλιστικοῠῇ ’κινῄμ,α;,Ξ,”
y Tog“ _ , . , ι Γ

οἱ σοις γιά τή

Πρέπει να καταργηθεῑ ὁ ΟΔΕΠΕΣ (NA! ἤ
ΟΧΙς).» Ἂν ναὶ,’πσιὸ σύστημα θα πρέπει νόι υἱοθεέ
τηθεῑ γιόι τήν οἰκονομική κόιλυψη τῶν συνδικάτων;’
Ποιὲς οἱ Θέσεις σοις για τόν ὲρχοστασιακὸ
συνδικαλισμὸς . ’”
Ἕχοντας ὑπόψη τήν τρεχουσα πολιτική καί
συνδικαλιοτική πραγμαΤΙΚὸτητα, πιστεύετε ὅτι ἕνα

_ τῶν ,συνδικατῲξςμεῃτά’πολιτικά κόμματα καί
‘. T'f’v' Kiäôépvnon; ·. ψ . * . ‘
. ὁρισμὲνες περιπτώσει-ς μετόι;τήΞ “gramme .'
τέφρηἱῑΚαίζίδιαίτερατελεὺταῑα,-ἔχουν δημισιιργιῇιβεῑᾏῖἒῑι,ἀλλο σύστημα Sim-mom: γιὰ τήν ἑπῐλυση τῶν ἐρ- r ,è‘îrriî'pêppuç προδλήματαχσυνεργασὶας ἁναμεσαστίςξζ , γασιοικῶν ’διαφορῶν (λ.χ.ὲθελοντική διαιτηοία), θα
, δῖηιμαιζρατικὲς-ὰριστερ
ἠταν προτιμότερα ὀιπό τό σημερινὸ καθεστώς τῆς
Π
H , ” ’·’ῑῗ>ῗ’ζξυνδικσλιστικὲς ιπσιρατώιές,
ὑποχρεωτικῆς διαιτησῐαςς ι ’
ξεις.”ξΠῶς’ θα μπσρόξιῇ _ νῂνᾲξεπεραστοῡν τά προ-Ξ ,Θλήματαὰὺτόι στήν-Ξεπρᾴιξηίςς(ἱΗ ὲρώτηση αὐτή δέν 10 "Ac ὑποθὲσουμε ὅτι μετὰ τις ὲπόμενες ñ pe-

Θεπόμενες.ὲκλογὲς ἐπικρατεῖ, μιόι κυθὲρνηση τῆς
Εἶναι δυνατὸ ’καί σιςόπιμογνόι δημιουργηθεῖ μιόι,
σημερινῆς ἁντιπολῐτευσης, Στήν περίπτωση αὐτή
«δημοκρατική Γ.Σ.Ε.Ε;»ζ; r“)- μιόι Συντσνιστιιςή,Ἐπι-ἶ ’ποια θα πρέπει νόι εἶναι ἡ σταση τῶν -συνδικόιτων;
τροπή ὅλων τῶν δῆμὀιςρριτικῶναάριστερῶν συνδιᾗ
Ο
(ὅά
πρέπει
νά
δώσρυν
στῆν
κυ6ἑρνηση
αὐτή
- καλιστικών δυνάμεων) (Ἡμ-ὲρώτηση αὐτή ,δὲν.ὑπο-», >
μιόι Trimmer] χρόνους . - ’
θλήθη κε στὸν ὲκπροσώπστῆς» Γ.Σ.Ε.Ε
, Χρειόιζετοιι νά ὃοθεῖγίδιριὶτερο Βάρος στήν ’
O Θόι πρέπει νόι ἁπαιτήσουν τήν ἂμεση ἱκανοΐμορφωση τῶν συνδικαλιστικῶν στελεχών; Ἀν”νἀῐ, .. ποίηση τῶν αι’-ἠματων τῆς ξὲργσιτικῆς τάξῃς πού
τί> πρέπει να γίνεις _ _ .
j Πρέπει νόι καταργηθεῑ τό ταμεῖο Ἐργατικῶν εκιὲὶεέτῖἡιννρνὰγκη ῥα πρέπει νά καταφύγουν σε’
ὑποὸλήθηκε στόν ὲκπρὸσωπστῆς Γ.Σ.Ε.Ε.);

Στε εχὼν; (Ἀπαντεῖστε INA! ἤ OXI). ς :

ἁπεργιοικὲς κινητοπσιήσεις; ι “

ΧΡΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ (ΓΣΕΕ.)
1. Τό οημαντικώτέρο πραγμα για τούς
ἐργαζομένους εἶναι ἡ μέ καθε τρόπο ὸιατήρηοη τῆς ὀργανωτικῆς ἑνοτητας
τοῦ ουνὸικαλιοτικου μας κινήματος.
Ὁποιασὸήποτε μορφῆς ὁιασπαση ἐκτός
τοῦ ὅτι θα αποὸυναμώσει τήν έργατική
ταξη στούς διεκόικητικούς της ἀγῶνες.
θα ὁδηγήσει οίγουρα καί στήν ἀπαρχὴ
ἑνός κατακερματιομοῡ τοῦ συνδικαλιστικοῡ κινήματος μέ τραγικές συνέπειιῑς
για τό ἀπώτερο μέλλον. ”Αλλωστε, σέ τέλική ἀναλυση, μόνη που θα εἶχαν να
ὠφεληθοῡν ἀπό μια τέτοια ἐξέλιξη θα
ἧταν οἱ ἐργοὸότές.
2. Τά συνδικατα ὀφείλουν να διατηροῦν συνεχῆ ἐπαφὴ μέ ὅλα τα πολιτικα
κόμματα καί μέ τήν ἑκάστοτε κυὸέρνηση

προκειμένου, ἀφ’ ένός να ἰξαντλοῡν ὅλες
τις ὃυνατότητές ἑνημέρώοιως ὡς πρός τα
προὸλήματα τῶν ἐργαζομένων καί ἀφ’
ἑτέρου να ἐπιδιώκουν τήν ὅοο τό δυνατὸ
εὐρυτέρη συμπαρασταοη για τήν ἱκανοποίηση τῶν δικαίων καί ὑπεύθυνα προ6αλλομένων αἰτημάτων. Ἐγὼ ὅμως εἶναι
απαραίτητη ἡ ἐπαφὴ καί ἡ ουνεργασία
μέσα 0' αὐτα τά πλαίσια, ἀντίθετα, ἡ ἐξ·
αρτηση ἀπο ὁποιοδήποτέ κόμμα ἡ κυὅιτρνητικό φορέα εἶναι καταοτριτπτική
για τα συνδικατα. Καί τοῦτο, γιατί μοιραῐα ’ὁδηγεῖ στήν ὑποταγή καί τήν κομματικοποιηση τοῦ ουνὸικαλιοτικοῡ κινήματος μέ τελικό σταὸιο τήν αναπόφευκτη διασπαση.
5. MÉ τήν συνεχῆ ὃιὸγκωοη τοῦ ρὸλου

τῶν ουνὸικατιιιν σ“ ὅλους τους τομέῐς τῆς
δημὸοιας ζωῆς γίνονται πιό πολύπλοκα
τα καθήκοντα τῶν ουνὸικαλιοτικ(ῖ)ν στελέχῶν. πραγμα που ἀπαιτεῖ πολυπλευρη
Θεωρητική καταρτιση καί ἐμπειρία προκειμένου να ἓκπληρὼσουν ἱκανοποιητικα
τήν αποστολή τους. Μέ τήν ένταξη τῆς
χώρας μας στῆν EOK καί τήν ἀναγκαία
παρουσία συνδικαλιοτικῶν οτέλέχιῖιν μας
α’ ὅλα τα ὅργανα κοινωνικῆς πολιτικῆς
τῆς κοινότητας. ἀλλα καί λογιι) τῆς πολύπλευρης ουνιτργαοίας που πρέπει να
ὑπάρξει μέ τα αὸιλφα κινήματα οτο
χὼρο τῆς ΕΟΚ, καί α’ ὅλον τόν κὸομο,
ὃημιουργοῡνται για μὰς ἐπιτακτικές
ὑποχρέώοιῑις. να ἐπιταχύνουμι μέ ὅλα τα
μέσα καί σέ εὐρεῖα κλίμακα τή ὸημιουρ15

γία καταλλήλων φορέων γιά τήν ἐπιμόρφωση συνδικαλιστικῶν στελεχῶν.
6. ‘H ἀνυπαρξία διαρκοῦς ἀσφαλιστικής καλύψεως τῶν συνδικαλιστικῶν
στελεχῶν πού εἶναι ἐκτεθειμένα σέ διωγμούς ἐπέὸαλε τήν ὕπαρξη εἰδικοῦ φορέα
γιά τήν συνταξιοδοτική τους άσφάλιση.
Ἐπομένως, καταφατική εἶναι ἡ ἀπάντησή μου, ἐφ’ ὅσον έξασφαλισθεῑ, μέ ἄλλο
τρόπο ἡ διαρκής καί ἐπαρκής ἀσφαλιστική προστασία τῶν συνδικαλιστικῶν
στελεχῶν.

7. ‘H θέση μας εἶναι γνωστή καί μάλιστα συμπίπτει μέ τή θέση καί ὅλων τῶν
συνδικαλιστικῶν παρατάξεων ἐκτός τῆς
ΕΣΑΚ. Νά καταργηθεῐ δηλαδή 0 ΟΔΙΞΠΕΣ καί γιά ἕνα μεταόατικό στάδιο τά
συνδικάτα νά ἀντλοὺν τούς οἰκονομικούς τους πόρους ἀπό εἰσφορές ἐργαζομένων, 6άσειἘθνικής Συλλογικής Συμ_ ὃάσεως πού θά κατατίθενται σέ μιά ἑλληνική Τράπεζα. Τά ποσοστά γιά τίς
πρωτοόάθμιες, δευτεροὸάθμιες ὀργανώσεις καί τή ΓΣΕΙΞ, θά εἶναι προκαθορι-

σμένα καί ἡ διακίνηση τοὺ σχετικοῦ λογαριασμοῦ θά ἐλέγχεται ἀπό ἐπιτροπή,
ἐκλεγμένη ἀπό τό Πανελλαδικό Συνέδριο.
8. Εἶναι μιά πραγματικότητα πού δέν
μπορεί καί δέν πρέπει νά ἀγνοηθεί. Σίγουρα, 0 ρόλος τοῦ ἑργοστασιακοῡ σωματείου μπορεῐ εἶναι ἐξαιρετικά ἐπωφελής γιά το ς ργαζόμενους, ἐφ’ ὅσον
ἑντάσσεται μέσα στά ὀργανωτικά πλαίσια τῆς κλαδικής του όμοσπονδίας. Σέ
ἀντίθετη περίπτωοη, ὑποὸόσκει πάντα ὁ
κίνδυνος κατακερματισμοῡ τοῦ συνδικαλιστικοῠ κινήματος καί ἀποδυναμωσεως
τῆς θέσεως τῶν ἐργαζομένων.
9. Ἀναμφισόήτητα ἡ ἐθελοντική διαιτησίαΥ εἶναι πιό χρήσιμη καί ἑπομένως
προτιμητέα. eH ΓΣΕΕ ἐχει ζητήσει ἐπίσημα τήν κατάργηση τής- ὑποχρεωτικής
διαιτησίας καί ἤδη ἀναζητεῐται ἕνα άλλο
σύστημα γιά τήν ἀντικατάστασή της.
Μιά τελική πρόταση δέν ἐχει συγκεκριμενοποιηθεῖ ἀκόμα καί οὔτε μποροῡμε
νά προδικάσουμε τή μορφή της.

10. Ἕνας εὔλογος χρόνος άναγνωρίζεται σέ κάθε νέα κυὸέρνηση, προκειμένου
νά ἐνημερωθεῖ ὡς πρός τά πρσὸλήματα
καί τά αἰτήματα τῆς ἐργατοϋπαλληλικῆς
τάξης καί νά καθορίσει τή συγκεκριμένη
πολιτική της ὥς πρός αὐτά.
Ο Ἐξαρτᾶται πάντα ἀπό τή φύση καί
τήν ὡρίμανση τῶν αἰτημάτων. Μέ αὐτό
τό κριτήριο εἶναι αὐτονόητο ὅτι πρέπει
νά ὑπάρχει ἐκ τῶν πραγμάτων μιά ἱεράρχηση ἐπιλύσεως τῶν αἰτημάτων μέσα
σέ ὁρισμένα χρονικά πλαίσια.

Q 'H ΓΣΕΙΞ συνεργάζεταί μέ τήν ἐκάστοτε, δημοκρατικά ἐκλεγμένη, κυὸέρνηση γιά τήν ἐπίλυση τῶν προόλημάτων
τῶν ἐργαζομένων. Στό μέτρο πού ἡ ἑκάστοτε κυόέρνηση, ῶς φορέας ἐξουσίας
ίκανοποιεῖ τά δίκαια καί ὑπεύθυνα διατυπωμένα αἰτήματα τῆς έργατοϋπαλληλικῆς τάξης, καθορίζει ἡ ΓΣΕΙΞ καί τίς
ἑκάστοτε ἀντιδράσεις της. “Η μέ δημοκρατικές διαδικασίες ἐναλλαγή κυὸερνήσεων δέν ἐπηρεάζει τή στάση ἵης’

Κ.ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣωΣΑκ-Σ) e g ·
1. Εἴμαστε ὑπέρ τῆς πιό πλατιᾶς δημοκρατικῆς συσπείρωσης καί ἑνότητας
τοὺ συνδικαλιοτικοῦ κινήματος. Αὐτὸ
ἐπιόάλλουν τά συμφέροντα τῶν ἐργατῶν
τῶν ὑπαλλήλων καί τῶν συνταξιούχων
τῆς χώρας. "000v ἀφορᾶ τήν «ὀργάνωτική ἑνότητα» τοῦ συνδικαλιοτικοὺ κινήματος, αὑτή θά μποροῦσε νά ὑπάρξει
ὄιν ὅ λ ε ς οἱ ἐκτός ΓΣΕΕ εΟμοσπονδίες
καί τά ἐκτός Ὁμοσπονδιῶν — Ἐργατικῶν Κέντρων --ἑκατοντάδες μαζικά ἐργατοῦπαλληλικά σωματεῖα γίνονταν - χωρίς ὅρους - δεκτά στή ΓΣΕΕ
καί στίς ὀργανώσεις της. Μόνο στήν
περιοχή τοῦ EKA π.χ., τό 40% τῶν ὀργανωμένων δυνάμεων τῶν ἐργαζομένων
εἶναι ἐκτός Ἐργατικοῡ Κὲντρου. ‘H ἑνταξη αὐτή μπορεῐ νά ἐξασφαλίσει τήν
ὀργανωτική ἑνότητα τοῦ κινήματος, τή
δημοκρατική λειτουργία του καί τήν
ἀναλογική ἐκπροσώπηση τῶν διάφορων
τάσεων στίς διοικήσεις. ”Οσο αὐτό ἐμποδίζεται - μεθοδευμένα - ἀπό τά μονοπώλια, τήν Κυὸέρνηση καί τούς ἐγκάθετους στό συνδικαλιστικό κίνημα, πρέπει
νά ἐπιδιώκεται ἡ εὐρυτέρη δυ’ ν α τή ἑ ν 0 τ η τ α τῶν ἐργατοϋπαλληλικῶν δυνάμεων σέ δημοκρατική, ἀγωνιστική, ταξική ὂάση, γιά ὑπεράσπιση τῶν
κατακτήσεων καί προῶθηση τῶν διεκδικήσεων τῶν ἐργαζόμενων.
2. Ὑπερασπίζουμε, πάντοτε, τήν ἀνεξαρτησία τῶν συνδικάτων ἀπό τό Κράτος καί τήν ἐργοδοσία. Θεωροῦμε, ταυτόχρονα, ἀναγκαῖοκτόν σεόασμό τῆς ὀρ-·
γανωτικής αὑτοτέλειας τοῦ συνδικαλιστικοῦ ἐργατοϋπαλληλικοῦ κινήματος
ἀπό τά πολιτικά κόμματα.
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3. Τά προῧλήματα αὑτά εἷναι δυνατό
νά λύνονται στήν πορεία τῶν ἀγώνων, μέ
ἐπιδίωξη τῆς ἑνότητας - συνδικάτων καί
ἐργαζομένων - στή δράση, καθώς καί μέ
τή συνεργασία τῶν παρατάξεων πάνω 0’
ἑνα κοινό πρόγραμμα δράσης. Οἱ παρατάξεις ὀφείλουν νά ὑποστηρίζουν τίς
ἑνωτικές - ἀγωνιστικές πρωτοὸουλίες
τῶν συνδικάτων.

ἀσφάλισης, ἡ ἐπικύρωση τῶν διεθνῶν
συμόάσεων ἐργασίας καί μιά σειρά ἄλλα
γενικά καί εἰδικότερα αἰτήματα.
5. Εἶναι ἀπαραίτητο. Τό περιεχόμενο
τῆς ἐπιμόρφωσης αὐτῆς πρέπει ν’ ἀπο6λέπει στήν άνάπτυξη στελεχῶν ἱκανῶν
νά ὑπερασπίζονται τά ταξικά συμφέροντα τῶν ἐργαζόμενων, ν’ ἀνεὸάζουν
τόν ρόλο τοῦ ἐργατοϋπαλληλικοῦ συνδικαλιστικοῡ μας κινήματος στήν κοινωνική πρόοδο. Ἡ πρακτική ἀντιμετωπιση
αὐτοῦ τοῦ προὸλήματος εἶναι ὑπόθεση
τῶν ἴδιων τῶν συνδικάτων. Εἴμαστε ριζικά ἀντίθετοι οτήν όποιαδήποτε «ἐπιμόρφωση» συνδικαλιστῶν πρός τήν κατεύθυνση τῆς «συνεργασίας τῶν τάξεων»
καί τῆς «μορφωμένης» καταπρόδοσης
τῶν συμφερόντων τῶν ἐργαζομένων.

4. Τό «ἐκτακτο συνέδριο» τῆς ΓΣΕΙΞ
«έξασφάλισε» στήν Κυόέρνηση μιά ἐγκάθετη καί ὑποχείρια’σ’ αὑτήν «πλειοψηφία». Οἱ δημοκρατικές συνδικαλιστικές δυνάμεις δέν δέχθηκαν νά καλύψουν
τή δράση καί νά ἐνισχύσουν τίς ἀντεργατικές προοπτικές αὐτῆς τῆς «ἡγεσίας».
Εἶναι φανερό ότι κύριος ρόλος τῆς νόθας
διοίκησης τῆς ΓΣΙΞΕ, τῶν νόθων ἐγκάθετων διοικήσεων πολλῶν ἐργατικῶν κέν6. N01 καταργηθεῐ. Νά ἐξασφαλιστεῐ
τρων καί Ὁμοσπονδιῶν, εἶναι ἡ ἐπιὅμως
ἡ
κ
ύ
ρ
ια
ἀσφάλιση
τῶν
συνδικαδίωξη ἀναστολῆς καί ἡ ὑπονόμευση τῶν
λιστῶν
γιά
τόν
χρόνο
πού
ἡ
συνδικαλι-«
ἀγώνων τῶν ὲργαζόμενων, Οἱ ἀγῶνες
στική
δράση
τους
τούς
ὂάζειέκτός
ἀσφάὅμως αὐτοί εῖναι,περισσότερο παράποτέ,
,λισης.
Αὐτό
νά
γίνει
χωρίς
εὐνοϊκωτέἀναγκαῖοι γιά ἀποτελεσμάτική ἀντιμερους
ὅρους
καί
όέόαια
μέ
τή
σύμφωνη
τώπιση τῶν ἐντεινόμενης καί μονιμογνώμη
τῶν
γενικῶν
συνελεύσεῶν
τῶν
ποιουμένης άντεργατικῆς λιτότητας κλπ.
συνδικάτων τους.
Σ’ αύτές τίς συνθῆκες, o ή μ ε ρ α, ἡ κύρια προσπάθεια πρέπει νά στραφεῖ στήν
7. Νά καταργηθεῐ. Νά ὑποχρεωθεῑ ὁ
μαζικοποίηση καί ἀποφασιστική δράση
ΟΔΕΠΕΣ, μέχρι τή διάλυσή του, νά διατῶν συνδικάτων, στόν σ υ ν τ 0 ν ι σ μ ό
νέμει τούς πόρους - πού ἀποσπᾱ ἀπ’
αὐτῆς τῆς δράσης κατά πόλη καί κλάδο,
τούς ἴδιους τούς ἐργαζόμενους - σέ ὅλα
μέ κοινὸ διεκδικητικό πρόγραμμα καί
χωρίς ἐξαίρεση τά συνδικάτα. Εἴμαστε
αἰτήματα, ὅπως ἡ ἀκύρωαη τῶν νόθων
κατά τῆς ἐπιὸολῆς μέ ὁποιοδήποτε
συνέδριων, ἡ καθιέρωστῖ τῆς ἁπλῆς ἀνατρόπο, ὑπόχρεωτικής συνδρομῆς, μέ ἐξ·
λογικῆς, ὁ ἐκδημοκρατισμός τῶν κατααίρεση αὐτήν πού καθορίζουν τά καταστατικῶν7 ἡ ριζική τροποποίηση τῶν Ν.
στατικά τῶν ἐργατοὺπαλληλικῶνΓ ὀργα330 καί 3239ζὴ κατάργηση τῶν ἄλλων
νώσεων. Εἵμαστε ἐπίσης κατά τής“”ἐπι60ἀντεργατικῶν νόμων, ἡ ὅελτίωση τῆς
λῆς εἰσφορᾶς σέ μή ὀργανωμένσυς, συν-

δικαλιστικά, ἐργατοϋπάλληλους, κατά
τῆς ὁποιασδήποτε ὑποχρεωτικῆς Ιὀργόινωσής τους. Τά οἰκονομικὰ τῶν συνδικάτων πρέπει νά στηρίζονται στήν ἐθε-

λοντική ἐκπλήρωση τῶν ἀντίστοιχων
ὑποχρεῶσεων τῶν καταστατικῶν.
8. Εἴμαστε ὑπέρ κάθε μορφῆς ὀργάνωσης πού ἐξυπηρετεῖ - στίς συγκεκριμένες συνθῆκες - 101 συμφέροντα τῶν ἐργαζόμενων, πού κάνει πιό ἀποτελέσματικό τόν ἀγῶνα τους, πού συμόάλλει στή
μαζικοποίηση τῶν συνδικάτων καί στήν
ἑνότητα τοῦ συνδικαλιστικσῦ κινήματος.
Δέ θεωροῦμε ἐξυπηρετικη τη δημιουργία μικρῶν ἄμαζωνσωματείων πού
σχετικά εὔκολα μπορεῖ v01 χτυπηθοῦν ἤ
νά διαόρωθοῡν ἀπ’ τήν ἐργοδοσία καί
11013 ἡ οὐσιαστική λειτουργία τους γίνεται προόληματική. Θεωροῦμε ἐπείγουσα
τήν ἐπικύρωση τῆς 135 A. Σύμὸασης
Ἐργασίας γιόι τήν προστασία τῆς συνδικαλιστικῆς δράσης στούς τόπους δουλειᾶς.

9. Τό σημερινό καθεστώς ὑποχρεωτικῆς διαιτησίας στή χώρα μας, εἶναι τό
ἀντιδραστικότερο στόν κόσμο. Ἀποὸλέπει, στήν καθήλωση τῆς ἀμοιὸῆς ἐργασίας, στήν ἀναστολὴ τῶν ἀγωνιστικῶν
διεκδικητικῶν κινητοποιήσεων, στήν
ἐπιδράδυνση καταδολῆς τῶν ἀναπόφευκτων «αὑξήσεων» μισθῶν καί μεροκάματων. Πρέπει ν’ ἀποκλειστεῖ ἡ δυνατότητα
ἀνακοπῆς τῶν ἀγώνων μέ παραπομπή
τῶν συλλογικῶν διαφορῶν, στήν ὑποχρεωτική διαιτησία, νά ἐξασφαλιστεῖ ἡ
πραγματική ἐκπροσώπηση ,τοῦ ἐνδιαφεΙρόμενου πνδικάτου σ’ ὅλους τούς 606—
μούς διαιτησίας, νά ἐφαρμοστοῦν 0130101στικά οἱ διατάξεις προσαρμογῆς τῆς
ἀμοιὸῆς ἐργασίας στό πραγματικό κόστος ζωῆς καί στό αὐξανόμενο είσόδημα.
Ν’ ἀφεθοῦν ἀδέσμευτοι οἱ δικαστικοί
πού μετέχουν στή διαιτησία γιά προῶθηση - ὄχι τῶν Κυὸερνητικῶν ἐντολῶν.
ἀλλά - τῆς δίκαιης κατανομῆς τοῦ

Ἐθνικοῦ εἰσοδήματος καί τῆς 6ελτίωσης
τῆς θέσης τῶν ἐργαζόμενων.

- Ρόλος τῶν συνδικάτων εἶναι νά
ὑπερασπίζονται μέ συνέπεια τά ταξικά
συμφέροντα τῶν ἐργαζομένων. Γι’ αὐτό,
ἡ στάση τους, ἀπέναντι σέ κ ά θ ε Κυ 6 έρνηση, καθορίζεται ἀπό τή θέση
πού αὐτή παίρνει γιά τή λύση τῶν 1110
ὥριμων προὸλημάτων τῶν ἐργαζομένων,
τή δίκαιη κατανομή τοῦ ἐθνικοῡ εἰσοδήματος, τήν ὃιεύρυνση τῆς συμμετοχῆς
τῶν ἐργαζόμενων στά θετικά ἀποτελέσματα τῆς τεχνολογικῆς ἐξέλιξης καί τῆς
παραγωγικότητας, καθώς καί τῶν προ6λημάτων πού ἀφοροῦν τή στερέωση καί
ἀνάπτυξη τῆς δημοκρατίας, τήν ἐξασφαλιση τῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας καί τῆς
κοινωνικῆς προόδου. ‘O ρόλος αὐτός
τῶν συνδικάτων εἶναι δεδομένος, ἄσχετα
ἀπό τό ποιά Κυὸέρνηση ὅρίσκεται κάθε
φορά στήν ἐξουσία.

(Πρώεὸρως
:YTE)
Θ. ΠΑΓΙΑΜΑΡΓΑΡΗΣ
1. cH ένιαία ὀργανωτική δομή σέ κάθε
ἐπίπεδο τοῦ ἐλληνικοῦ συνδικαλιστικοῦ
κινήματος ἀποτελεῖ, στίς σημερινές συνθῆκες, ἀπόλυτη ἀναγκαιότητα. Ἡ δημιουργία χωριστῶν συνδικαλιοτικῶν ὀργανώσεων σέ ὅλα τά ἐπίπεδα καί, κύρια,
στό ἐπίπεδο ΓΣΕΕ ἀποτελεῖ ἀνομολόγητη ἐπιδίωξη ὅχι μόνο τοῦ κυὸερνητικοῦ συνδικαλισμοῦ, ἀλλά καί ἄλλων δυνάμεων πού ὑποτίθεται ὅτι ὃρίσκονται
στό ἀντικυόερνητικό στρατόπεδο. Κάτι
τέτοιο ὅμως 601 καταδίκαζε τό ἑλληνικό
συνδικαλιστικό κίνημα σέ μόνιμη ὑποτέλεια σέ ἐξωσυνδικαλιστικούς φορεῖς, δηλαδή 601 διαιώνιζε τήν ἀτροφία καί ἐλλειψη έκφρασης πού μαστίζει τό κίνημα
έδῶ καί ἑξήντα χρόνια. Γ ι’ αυτό καί θα
πρέπει νά ἐμμείνουμε στό στόχο τῆς
«μιᾶς ΓΣΕΕ», ὅσο κι ἄν φαίνεται σήμερα δύσκολη ἡ ὑλοποίησή του.
2. T01 πολιτικά κόμματα, εἴτε δρίσκονται στήν κυόέρνηση εἴτε στήν ἀντιπολίτευση“, ἀποτελοῦν κορυφαία ὀργανωτική ἐκφραση κοινωνικῶν ὁμάδων καί
καθοδηγοῡν τούς πολίτες στήν ὑλοποίηση τῶν ἐπιλογῶν πού κάθε ἕνα ἀπό
αὐτά ἔχει προόάλει. T01 συνδικόιτα, ἀπό
τήν ἄλλη μεριά, καθοδηγοῦν τούς ἐργαζόμενους στήν προάσπιση καί προώθηση
τῶν ἐπαγγελματικῶν τους συμφερόντων
μέσα φυσικά σέ ὁρισμένα πλατιά πλαίσια πολιτικοκοινωνικῶν, ἀλλά ὅχι κομματικῶν ἐπιλογῶν, Ἡ σωστή συνεπῶς
σχέση ἀναμεσα στούς δύο αὐτούς φορεῖς
601 πρέπει νό. προσδιορίξεται ὂασικά
ἀπό τήν ὀργανωτική καί καθοδηγητική
αὐτονομία τῶν συνδικάτων, ἐφ’ ὅσον
φυσικά εἰλικρινά πιστεύουμε στήν ἀναγκαιότητα διατήρησης ἐνιαίας δομῆς στό

συνδικαλιστικό κίνημα. Γ ιατί φυσικά εἷναι οὐτοπικό Υνὸι περιμένουμε νά διατηρηθεῖ τό πλαίσιο «ἕνα σωματεῖο, ἕνα έργατικό κέντρο, μία ὁμοσπονδία, μία
ΓΣΕΕ», ὅταν οἱ διοικήσεις τῶν συνδικάτων εἶναι φερέφωνα τοῦ Α ἤ Β κόμματος. "0001 δέν ἀνήκουν στό Α ἤ Β κόμμα
ἀργά ἤ γρήγορα ’θά ἀποχωρήσουν καί θα
φτιάξουν δικό τους σωματεῖο πού 601
τούς ἐκφράζει κομματικὰ μέ τελική
κατάληξη τόν ἀκόμη μεγαλύτερο κατακερματίσμό τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος.

3. Δέν ἀνήκω ὀργανωτικά σέ καμιά
συνδικαλιστική παράταξη ἤ κόμμα γι’
αὐτό καί δέν μπορῶ νά έχω ἄμεση γνώση
τῶν προὸλημὰτων αὐτῶν. Στήν ἐκταση
ὅμως πού .οἱ παρατάξεις ἀπηχοῦν κομματικές θέσεις καί ἀπόψεις, τότε τά προ6λήματα συνεργασίας ἀνάμεσα στί(
παρατάξεις εἶναι σέ τελευταία ἀνάλυση,
προὸλήματα πολιτικά. Μέ τήν ἔννοια
αὐτή εῖναι δύσκολο νά δεῖ κανείς πῶς θα
μποροῦσε νά καθιερωθεῖ σταθερή κι έντιμη συνεργασία ἀνάμεσα, π.χ. στό ΠΑΣΟΚ καί στό ΚΚΕ, ὅταν τό μέν ΠΑΣΟΚ
στοχεύει ἂμεσα- στήν ἐξουσία, δηλαδή
στήν ἀπομόικρυνση τῆς Δεξιᾶς ἀπό τήν
Κυόέρνηση, ἐνῶ τό KKE, προφανῶς
ὕστερα ἀπό συγκεκριμένη ἐπιλογή ἀντικειμενικά εἶναι φανερό ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ
κάτι τέτοιο.
4. M101 «Δημοκρατική ΓΣΕΕ». σέ καμιά περίπτωση. Μιά ᾶτυπη Συντονιστική
Ἐπιτροπή, θά ἧταν ἐνδεχόμενα σκόπιμη.
Προὸληματίζομαι ὅμως ὄιν εἶναι δυνατή
ἡ συγκρότησή της σέ ’δάση γνήσιας ἀντιπροσωπευτικότητας.

5. ‘H ἀπαντηση εἶναι ἀναμφίὸολα ναί,
τό θέμα ὅμως εἶναι πότε καί κάτω ἀπό
ποιές συνθῆκες; Πρῶτα πρέπει να ὑπάρξουν ἄλλα ἐξυγιαντικά δήματα στό συνδικαλιστικό κίνημα, ἀλλιῶς 601 δημιουργήσουμε στή θέση τῶν ἀμόρφωτων ἐργατοκόιπηλων, πού σήμερα λυμαίνονται τό
κίνημα, μορφωμένους ἐργατοπατέρες
πού 601 κάνουν ἀκριὸῶς τό ἴδιο καί πού
γι’ αὐτό 601 ’ναι καί πιό ἐπικίνδυνοι.

6. ΝΑΙ.
7. NAI. Τό σύστημα τῆς ὄιμεσης
παρακράτησης τῶν εἰσφορῶν ἀπό τόν
ἐργοδότη πού 601 ἀποδίδονται 0101 συνδικάτα σέ τακτόι χρονικὰ διαστήματα
καί, φυσικά, μέ διασφὰλιση ότι δέν 601
μπορει νά κάνει χρήση αὐτῶν τῶν πόρων, ὁ ἐργοδότης.

8. Ὁ ἐργοστασιακός συνδικαλισμός
ἀποτελεῖ σήμερα ἀναγκαιότητα, Γιῗ αὐτό
καί πιστεύω ὅτι σωστὰ καθοδηγούμενος
μπορεῖ νό. συμόάλει ἀποφασιστικά στήν
ἀνάπτυξη τοῦ έλληνικοῦ συνδικαλιοτικοῦ κινήματος.

9. Ἀναμφίὸολα ναί.
10. Σέ περίπτωση πού στίς έπόμενες
ἐκλογές ἐπικρατήσουν 101 κόμματα τῆς
σημερινῆς ἀντιπολίτευσης, οἱ συνδικαλιοτικές ὀργανώσεις 601 πρέπει να δώσουν
στήν κυὸέρνηση αὐτή (ὅπως καί σέ
ὅποια ἄλλη νέα κυὸέρνηση) μιά πίστωση
χρόνου. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἀν χρειαστεῖ 601 πρέπει νά καταφύγουν καί σέ
ἀπεργιακές κινητοποιήσεις γιά τήν ἐπίλυση τῶν προὸλημάτων τους, ἐφ’ ὅσον
φυσικά τό κρίνουν σκόπιμο.
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l. "H ἀπαντηση, μέσα στίς δοσμένες
συνθῆκες. εἶναι ανεπιφύλακτα ναί. Γιατί
(ἰνεξαρτητα ἀπο τή σημερινή σύνθεση,
ἀντίληψη καί συνδικαλιστική πρακτική
τῆς ήγεσίας τῆς ΓΣΕΙΞ, οἱ ,στόχοι τῆς
Ἐργατικῆς ταξης έξυπηρετοῠνται μέσα
ἀπό μιά γνήσια ἑνότητα τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος καί ὅχι μέσα ἀπό διαδικασίες κατακερματισμοῦ του. Ἀναμφισὸήτητα ἡ σκόπιμη ὀργανωτική σύγχιση που ἐπικρατεῖ σήμερα, συγχιση για
τήν ὁποία τήν εὐθύνη έχει ἡ ΓΣΕΙΞ, δυσχεραίνει αντικειμενικα τήν ὑπόθεση τῆς
ενότητας, λειτουργεῐ πολωτικα ἀναμεσα
στίς ὀργανωσεις καί ὑπονομεύει στή
πράξη τό διεκδικητικό χαρακτῆρα τοῦ
κινήματος. Για τό ξεπέρασμα αὐτῶν
ἀκριὸῶς τῶν προὸληματων ἡ ΠΑΣΚῙΞ
ὑποστηρίζει τήν ἀνάγκη για αμεση ὀργανωτική ὁλοκλήρωση. Καθε κωλυσιεργία
σε σχέση μ’ αὐτό f] καθε άλλη έπιλογή.
εἶναι προσφορά στόν κυὸερνητικό συνδικαλισμόζ
2. Πρωταρχικός στόχος τῆς ΠΑΣΚΙΞ
εἶναιῑ Κίνημα μαζικό. ὀργανωτικα αὐτόνομο. πολιτικοποιημένο.«ταξικό καί ἑνωτικό μέ τόν έργάζόμενο λαό πρωταγωνιστή καί συμμέτοχο καί όχι παθητικό
θεατή. Ἀνεξάρτητα ἀπό τα παραπάνω
τό δικαίωμα δραστηριοποίησης τῶν πολιτικῶν δυνάμεων για τήν προωθηση τῆς
«γραμμῆς» τους. στίς μαζικές ὀργανωσεις, μέσα ἀπό δημιουργική ἀντιπαραθεση θέσεων, εἶναι αὐτονόητο. κάτω ἀπό
τήν προϋπόθεση ὅτι δέ φαλκιδεύεται ἡ
ὀργανωτική αὐτονομία αὐτῶν τῶν ὀργανωσεων. Αὐτή τήν έγγὺηση δέν μπορεῐ
νά τήν προσφέρει κυὸέρνηση τῆς δεξιᾶς,
γιατί σήμερα f] καταλυση τῆς αὐτονομίας
τοῦ μαζικοῠ χῶρου γίνεται ἀπό τό δικό
της ἀσᾳυκτικό θεσμικό πλαίσιο καί τή
δική της ἀλλοτριιιπική έπέμόαση.
3. Ἐπιλογή τῆς ΠΑΣΚΕ εἶναι τό χτὺπημα τῶν μονοπωλῶν, ἡ ἀντιμετιῐ)πιση
τοι1 κυίῇερνητικσῡ συνδικαλισμοῡ καί ἡ
ἀπόκρουση τῆς πολιτικῆς τῆς μονόπλευρης λιτότητας. Μέ δαση ἀκριὸῶς αὐτή
τήν ἓπιλογή χαρακτηκε ἡ πορεία τῆς
παράταξής μας, ῆ ὁποία δέν έὸαλε ποτέ
ἀποπρόσανατολιστικές ἀντιθέσεις μέ τίς
αλλες δημοκρατικές συνδικαλιστικές
παρατάξεις καί ὂέὸαια δέ θα τό κάνει
στό μέλλον. Ξὲχωρα ἀπό τά παραπάνω,
ἀν ίνιαῐοι εἶναι οί στρατηγικοί στόχοι
καί κοινή f] αντίληψη για τό χαρακτῆρα

ἀπό τό σωμάτεῖο ἤ έμμέσως ἀπό τούς ἑργοδότες - ὅπως γίνεται στίς Τράπεζες θα ὂοηθοῦσε ἀπσφασιστικά πρός τήν
κατεύθυνση τῆς ἀπόλυτης οἰκονομικῆς
ἀνεξαρτησίας τῶν Συνδικάτων.
8. Για τήν ΠΑΣΚΙΞ, πού εἶναι κηρυγμένη ὑπέρ τῆς αὐτοδιαχείρισης καί τῆς
ἀπσκέντρωσης πού προϋποθέτει ξεκάθαρα ὀργάνωση στό τόπο δουλείας, èmλογή σέ σχέση μέ If] δομή τοῦ κινήματος
σέ έπίπεδο πρωτοόαθμιας ὀργανωσης,
δέν μπορεῐ νά εἶναι ἄλλη ἀπό ἐκείνη πού
περνάει μέσα ἀπό έργασιακή .— ἐργοστασιακή μορφή. Γιατί μ· αὐτή ἀκριὸῶς τή
μορφή ὀργανωσης ἐξασφαλίζονται τρεῖς
οὐσιαστικοί παράγοντες για τή συνδικαλιστική δραση; μαζικότητα, ένότητα καί
ἀποτελεσματικότητα.
9. ‘O 3239/55 καθορίζοντας τή σύνθεση καί τή διαδικασία τῶν διαιτητικῶν
δικαστηρίων, λειτούργησε πάντα σά μηχανισμός προστασίας τῶν έργσδοτικῶν
συμφερόντων καί ταυτόχρονα καταστολῆς τῆς διεκδικητικῆς δράσης τῶν συνδικαλιστικῶν ὀργανώσεων καί σα τέτοιος
δέν εἶναι ἀποδεκτός ἀπό τούς έργαζόμενους. Μέσα στίς δοσμένες συνθῆκες (πολιτικές καί συνδικαλιστικές) οἱ ἐργασίακές διαφορές πρέπει να λύνονται ἀναμεσα στοὺς έργαζόμενους καί στσύς έργοδότες. 'H διαιτησία μπορεῐ να παραμένει σα δυνατότητα χρησιμοπσίησης σέ
περίπτωση διαφωνίας καί ἐφόσον οἱ
διαφωνοῦντες τό ἐπιθυμοῦν, χωρίς ὅμως
να έχει χαρακτῆρα ὑπσχρεωτικό. Παραμένει σα σταθερή κατεύθυνση τῆς ΠΑΣΚΙΞ ἡ ἀνάγκη γιά ριζική ἀναμόρφωση
αὐτοῦ τοῦ Νόμου. ’
10. Ὑπάρχουν σήμερα ἀντιπολιτευόμενες πολιτικές δυνάμεις πού στοχεύουν
στήν ἀλλαγή καί έχουν ξεκαθαρο φιλολαϊκό χαρακτήρα. Σημαίνει αὑτό ὅτι σέ
περίπτωση έκλογικῆς τους έπικρατησης
τά
αἰτήματα
τῶν
ἐργαζόμενων
θά
έντάσ6. Ναί.
σονταν σέ μιά λογική ἱεράρχιση. Καί
ἀσφαλῶς τά συνδικατα στή ὅάση τῆς
7. cH κατάργηση τοῦ ΟΔΙΞΠΙΞ ἀλλά
κοινῆς ταξικῆς τους ταυτότητας, χωρίς
καί ταυτόχρονα ἡ καταργηση τοῦ δικαιώματος τοῦ Ύπουργοῦ Ἐργασίας για νά ἁπαλλοτριώνουν τά δικαιώματα πού
απορρὲουν ἀπό τήν ασκηση τῆς ἀποστοαὑθαίρετη σχεδόν διαχείριση δεκάδων
λῆς τους, θα ’πρεπε να έξετάσουν καλοέκατομμυρίων θά ἦταν αναμφίόολα ἕνα
πρῶτο θετικό 6ῆμα για νά ἀπαλλαχτεῐ τό πρσαίρετα τή δυνατότητα μιᾶς πίστωσης
συνδικαλιστικό κίνημα ἀπό τή συναλI χρόνου, ἀφοῦ ὁ γενικότερος πρόγραμμαλαγή καί τήν έξάρτηση. Παράλληλα ἡ
τισμός αὐτῶν τῶν δυνάμεων θα εἶχε σά
διασφαλιση τῆς δυνατότητας ἀπευθείας
στόχο κυρίως τή ὂελτίωση τῆς θέσης τῶν
εἰσπράξεως τῶν συνδρομῶν τῶν μελῶν
έργαζόμενων.

τοῦ κινήματος, αν οἱ διαφορές τακτικῆς
δέ χρησιμοποιοῡνται σάν πρόσχημα για
τό στήσιμο ἀντιθέσεων κι ἀν ἡ ἀνάγκη
για αὐτοεπιόεόαίωση δέ μπαίνει πιό
μπροστα ἀπό τήν ἀνάγκη για ἑνότητα,
τότε έλαχιστοποιοῠνται τα προὸλήματα
καί έξουδετερώνονται οἱ κίνδυνοι ἀρνητικῶν ἀναστολῶν.
4. ‘H δημιουργία μιᾶς «δημοκρατικῆς
ΓΣΙΞΕ» ἐνάντια σέ μια άλλη «κυόερνητική ΓΣΕΙΞ» θα εἶχε σα συνέπεια τή
διευκόλυνση διαδικασιῶν που θα ὁδηγοῦσαν σέ πολυδιασπασεις, ένῶ τό στήσιμο καποιου μόνιμου καθοδηγητικοῦ
κέντρου μέ τή μορφή «Συντονιστικῆς
Ἐπιτροπῆς» περιέχοντας ,δυνάμει τήν
ἓννοια τῆς ἀμφισὸήτησης τῶν σημερινῶν
δομῶν θα έξυπηρετοῦσε ἀντικειμενικά
τήν ἴδια προσπτική. Ἐξαλλου αὐτα τά
συντονιστικά, ὕστερα από ἀλεπαλληλες
μεταμορφώσεις δέν καταδείξανε τή χρησιμότητά τους καί ξεπεραστηκαν στή
πραξη. eH έμμσνή έπόμενα o” αὐτή τή
καταδικασμένη πρακτική, ένῶ ὑπονομεὺει τήν ἑνότητα, διευκσλύνει τίς κυόερνητικές έπιλογές γιά παραπέρα διάσπαση.
5. Ἀναμφισὸήτητα ἡ έπιμόρφωση τῶν
συνδικαλιστικῶν στελεχῶν, πού σήμερα
λείπει, θα μποροῡσε να χαρακτηριστεῖ
σα θετική. αν εκκινῶντας ἀπό τήν ἀνάγκη
για τή δημιουργία συνδικαλιστικοῦ κινήματος μαζικοῦ, ὀργανωτικά αὐτόνομου. ταξικοῦ καί ένωτικοῦ, θα ὅσηθοῦσε
ἀποφασιστικα τά συνδικαλιστικά στελέχη στή μάχη μέ τά μονοπὼλια καί τόν
κυῦερνητικό συνδικαλισμό. "Av ἀπεναντίας στόχος της θα ἦταν ἡ ένταξη στή λογική που ἀπορρέει ἀπό τήν πρακτική ἤ
τούς προσανατολισμοὺς τῆς σημερινῆς
Γενικῆς Συνσμοσπονδίας θα ἦταν ἀπόλυτα ἀρνητικὴ καί δέν θα μᾶς έόρισκε
σύμφωνους.

’ἛΗΒΆΣΙΛΕῙΟΥ (ABM)
l. H οργανική ἑνότητα τοῦ συνδικα_ λιστικοῡ κινήματος, παρά τίς τεραστιες
δυσχέρειες που ὑπαρχουν, ἐπιὸαλλεται
νά διαφυλαχθεῑ καί νά δυνωμιί)σει. Καί
τοῦτο γιατί ἀποτελεῖ μιά ὅασική προϋπόθεση αναπτυξης τῶν ἐργατικῶν ἀγώνων καί ἱκανοποίησης τῶν οἰκονομικῶν κοινωνικῶν καί δημοκρατικῶν προόλη18

μάτων τῶν έργαζομένωψ για τήν ἀναδειξη τοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος
στό ρόλο ἑνός οὐσιαστικοῦ παράγοντα
τῶν κοινωνικῶν καί δημοκρατικῶν ἐξ·
ελίξεων στή χώρα μας. Καθε 6ῆμα πρός
τήν ἀντίθετη κατεύθυνση, πιστεύομε ὅτι
ὠφελεῖ ἀντικειμενικά τίς δυνάμεις τῆς
μονοπωλιακῆς ὀλιγαρχίας καί γενικώ-

τερα τῆς κοινωνικῆς ἀντίδρασης.
Τό αἴτημα τῆς ένότητας τῶν συνδικαλιστικῶν δυνάμεων δυναμώνει έξαλλσυ
καί σέ διεθνὴ κλίμακα. Σημειῶνουμε σάν
παράδειγμα τήν Ἰταλία καί Γ αλλία,
ὅπου τό κίνημα έχει τριχοτομηθεῐ καί
ὅπου προωθεῖται ἡ συνεργασίσ. καί 6
συντονισμός τῆς πάλης σέ μόνιμη ὅάση.

2. T6 AEM ὑπερασπίζεται σταθερα
τίς ἀρχές τῆς ἀνεξαρτησίας καί αὐτονομίας τῶν συνδικατων ἀπέναντι στήν ἐργοδοσία, τήν κυὸέρνηση καί τα πολιτικα
κόμματα. Καί τοῦτο γιατί, πιστεύει πώς
σ’ αὐτή τὴ ὂαση εἶναι δυνατή ἡ πάλη γιά
τή μαζικοποίηση καί ἐξυγίανση τοῦ συνὁικαλισμοῦ. Γιά τήν, ἀνακτηση τῆς χαμένης ἐμπιστοσύνης τῶν ἐργαζομένων πρός
τίς ταξικές τους ὀργανώσεις. Γ ια τήν
καταπολέμηση τοῦ γραφειοκρατικοῦ ἐκφυλισμοῦ καί τή διαμόρφωση τῆς ἀγωνιστικῆς τους φυσιογνωμίας. Τήν ἀνεξαρτησία τοῦ συνδικαλισμοῡ έχει συμφέρον
να ἀρνεῖται μόνο ἡ ὀλιγαρχία καί ἡ κυ6έρνηση. γιατί στήν καταργησή της μποροῡν να στηρίξουν τήν κηδεμόνευση καί
τόν ἀγωνιστικό ἀφοπλισμό τοῦ κινήματος.
Τα συνδικατα μαζί μέ τήν αὐτονομία,
συνδυαζουν τήν πολιτικοποίησή τους
καί ἀγωνίζονται για τούς ἐλεύθερους καί
δημοκρατικούς θεσμούς, τή δημοκρατία,
τήν ἐθνική ἀνεξαρτησία καί τήν εἰρήνη.

3. Τα προὸλήματα πού ὑπαρχουν
μεταξύ τῶν δημοκρατικων συνδικαλιστικῶν παρατάξεων καί πού έκφραζονται
καί ἐπιδροῦν ἀρνητικα ατη συνεργασία,
κατα τή γνώμη μας ὀφείλονταιί
Πρῶτο, στίς διαφορετικές ἀναλύσεις
καί τοποθετήσεις, στή ὁιαφορετική
γραμμή πού ἀκολουθεῐται ἀπέναντι στα
μεγαλα προὸλήματα τοῦ συνδικαλισμοῠ,
(π.χ. σχετικα μέ τό ρόλο του, στίς σημερινές συνθήκες, τή στρατηγική του, τίς
δομές του, τίς ἀρχές συγκρότησης καί
λειτουργίας του).
Δεύτερο, στίς διαφορές πού ὑπαρχουν
σέ θέματα τακτικῆς, στίς ἰδιαίτερες ἐπιδιώξεις τῶν παρατάξεων, στίς διαφορετικές ἀντιλήψεις για τό ρόλο τῶν ἴδιων
τῶν παρατάξεων στό κίνημα.
Ἡ ἄμόλυνση αὐτῶν των διαφορῶν —
γιατί δέν πιστεύουμε πώς εἶναι εὔκολη
ὑπόθεση τό ξεπέρασμα τους - μπορεῖ να
ἐπιτυγχανεται στήν κοινή δραση. Στήν
ἰσοτιμία πού πρέπει να χαρακτηρίζει τίς
σχέσεις τους. Στήν ἐγκαταλειψη τῶν ἡγεμονιστικῶν τασεων καί «καπελωματων».
Στήν παραδοχή τέλος, If]: διαπίστωσης
πώς καμια συνδικαλιστική παραταξη ὁέν
μπορεῐ μόνη της, να δώσει λύσεις στα μεγαλα προόλήματα τοῦ συνδικαλισμοῡ
σήμερα.

4. Στό ἐρώτημα αὐτό ἀπαντήσαμε ἤδη
μέ ὅσα ἐἴπαμε στήν ἀρχή. Ἐδῶ προσθέτουμε πώς ἡ δημιουργία νέας «δημοκρα” τικῆς ΓΣΕΕ» (πρακτικα δυνατή), θα νο’μιμοποιήσει καί θα ὁριστικοποιήσει τή
διασπαση. Γι’ αὐτό καί πρέπει να ἀποκλειστεῐ. Ἀπό τήν ἄλλη μερια λέμε NAI
στή συνεργασία τῶν δημοκρατικῶν καί
προοὸευτικών συνδικαλιστικῶν δυναμεων πανω 0’ ἕνα κοινό πρόγραμμα οἰ·
κονομικῶν διεκδικήσεων, θεσμικῶν ἀλλαγῶν καί ἐκδημοκρατισμοῠ τῆς ΓΣΕΙΞ.

5. Βεὸαίως. KL’ αὐτό ἐπιὸαλλεται να
γίνει τό ταχύτερο.
Σέ μια ἐποχή μαλιστα πού οἱ ἀντικειμενικές συνθῆκες καί οἱ ὅροι τῆς παλης
τῶν ἐργαζομένων ἀλλαζουν ριζικα σέ
σχέση μέ τό χτές (κρατικομονοπωλιακή
αναπτυξη - ἐπιστημονική καί τεχνική
ἐπανασταση - ἐνταξη στήν EOK καί διεθνοποίηση τών ἀγώνων - ὁ διευρυμένος
ρόλος τοῦ συνδικαλιστικοῡ κινήματος
κλπ.), ἡ ἐπιμόρφωση τῶν συνδικαλιστικῶν στελεχων εἶναι ἀπαραίτητη, Ὁ συνδικαλισμός τοῦ 1950 - 1967 δέν ἔχει πια
καμια ἀντιστοιχία μέ τήν ἐποχή μας.
λύση τοῦ προὸλήματος κατα τή
γνώμη μας ὂρίσκεται στή δημιουργία
ἑνός Yvon-[015102) ἐπιμόρφωσης συνδικαλιστικῶν στελεχῶν πού δέ θα ἐξαρτᾶται.
οὔτε θα κατευθύνεται, ἀπό τήν κυόέρνηση καί τόν κρατικό μηχανισμό. Ἀλλα
θα ὅρίσκεται κατω ἀπό τόν ἀποκλειστικό ἐλεγχο καί τήν εὐθύνη τῶν αἱρετῶν
ἐκπροσώπων καί τῶν ὀργανώσεων τῶν
ἐργατῶν. Καί ὅπου ἡ συνδικαλιστική
παιδεία θα ὃίνεται μέτόν πιό σωστό καί
οὐσιαστικό της περιεχόμενο. ’

Σ’ αὐτή τήν ἀνάγκη ἀνταποκρινόμενο
τό AEM πραγματοποίησε τό 1977 καί τό
1978 σειρα διαλέξεις - συζητήσεις πανω
στα προῦλήματα τοῦ κινήματος.

6. Ναί, να καταργηθεῐ.
7. Να καταργηθεῐ ὁ ΟΔΕΠΙΞΣ. Καί
μαζί τό 8% ἀπό τα ἐσοδα του πού εἶναι
στήν ἀνεξέλεκτη διαθεση τοῦ κ. Ὑπουργοῦ Ἐργασίαςέ
Εἶμαστε ὑπέρτής οἰκονομικῆς αὐτοὁυναμίας τῶν ὀργανώσεων τήν ὁποία καί
θεωροῦμε «λυὸία λίθω», τῆς ἀνεξαρτησίας τῶν συνδικατων.
“H ἐναλλακτική λύση ὅρίσκεται στήν
ἐθελοντική εἰσφορά τῶν ἐργατῶν πρός
τίς ὀργανώσεις τους. Στήν περίπτωση
αὐτή σαν σύστημα εἴσπραξης τῶν συνδρομῶν προτείνουμε τό κουπόνι ἤ τή μηνιαία συνδρομή μέ ἀπόδειξη.
Σ’ ἕνα μεταόατικό ὅμως σταδιο οἱ εἰσπραξεις τῶν εἰσφορῶν μποροῦν να γίνονται μέ τό σύστημα «Τσεκ - ὅφ». Δηλάδή μέσω τῶν ἐργοδοτων μέ τήν προϋπόθεση πώς καθε ἐργαζόμενος θα ἔχει τό
δικαίωμα μέ δήλωσή του να ἀρνηθεῐ τήν
εἰσφορά.
8. T6 ἐργοστασιακό συνδικατο ἀποτελεῖ τή νέα μορφή συνδικαλιστικῆς ὀργανωσης τῶν ἐργατῶν. Αὐτή πού ἀνταποκρίνεται στίς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς
μας. Εἶναι τό 6ασικό κύτταρο για τήν
ἀναδιαρθρωση τῆς δομῆς τοῦ συνδικαλιστικοῡ κινήματος. Συμὸαλει στή μαζικόποίηση τοῦ κινήματος καί ἀποτελεῖ τήν
ἀγωνιστική πυγμή του - (ἀπόδειξη οἱ
ἀγῶνες καί οἱ κατακτήσεις τῆς τελευταίας πενταετίας).
Για ὅλους αὐτούς τούς λόγους χτυπιέται μέ λύσσα ἀπό τήν κυὸέρνηση καί τήν

ἐργοδοσία.
Τό ἐργοστασιακό συνὸικάτο, ἡ συνδικαλιστική ὀργανωση τοῦ μέλλοντος,
πρεπει να ἐπεκταθεῐ καί να καθερωθεῑ σ’
ὅλη τήν κλίμακα τῶν ἐργοστασίων καί
ἐπιχειρήσεων.

9. T6 πρόὸλημα δέν εἶναι μόνο ἡ ἀλλαγή τοῦ συστήματος τῆς ὑποχρεωτικής
διαιτησίας. Ἀλλά ἡ πλήρης ἀντικατασταση τοῦ νόμου 3239/55:
Γι’ αὐτό χρειαζεται ένας καινούριος
νόμος πού θα διασφαλίζει τήν ἐλευθερία
τῶν Συλλογικών διαπραγματεύσεων.
’Θα καθιερώνει τήν ἐθελοντική διαιτησια καί τήν ἀντιπροσωπευτική σύνθεοη
τῶν Διαιτητικῶν Δικαστηρίων δίχως τήν
παρουσία κυόερνητικῶν παραγόντων
ἕτοιμων να ἐπιὸαλλουν τήν οἰκονονική
πολιτική τῆς κυὸέρνησης.
Μέ τήν εὐκαιρία σᾶς παραθέτουμε ἕνα
_ καταλυτικό ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἐκθεση
Μπλανσαρ σχετικα με τήν ὑποχρεωτική
διαιτησία.
<<.... ἐτσι π.χ. ἡ συστηματική προσφυγή
στήν ὑποχρεωτική διαιτησία δέν καθιερώνει παραδοση διαλόγου (...) ἀλλα
ἀποτρέπει τίς ἐργατικές ὀργανώσεις ἀπό
τό να διαμορφώσουν ἔστω καί τήν ἐλαχιστη συνδικαλιστική πολιτική, καί κατα
συνέπεια, να παλαίψουν, γιά τήν ἐφαρμογή της. Συνοψίζοντας, στα πλαίσια τῆς
ἐλληνικής πραγματικότητας, ἡ ὑποχρεωτική διαιτησία ἰσοδυναμεῖ μέ τήν ἐπι6ίωση ἑνός συνδικαλισμοῦ, πού στερεῖται πραγματικῆς ἀνεξαρτησίας ἀπέναντι
στό κρατος, μέ ἀναστολή τῆς πραγματικῆς κοινωνικῆς προόδου».
Τελευταῐο ἐρώτημα.
10. Στήν περίπτωση πού ἔρχεται στήνἐξουσία μια δημοκρατική κυὸέρνηση,
πιστεύουμε πώς ἡ ἐργατική ταξη τῆς χώρας μας καί οἱ ὀργανώσεις της θα καθορίσουν τή σταση τους ἀπέναντί της, 6aσικα ἀναλογα μέ τό πρόγραμμά της. I

ςΟ χουντοκυὸερνητικός συνδικαλισμός
καί οἱ ὃυό «τάσεις» τῆς ἀντιπολίτευσης
τοι) Ἀντ. Ἐργατικού

Ἀνησυχητικα συμπτώματα Πόλωσης ἐμφανίζονται στό συνδικαλιστικό κίνημα μετα τα
συνεχῆ «αιτοκαλυιπηρια» τῆς στενῆς συνεργασίας κυὸέρνησης - ΓΣΕΕ αιτό τη μια
Πλευρα, καί τῆς - χωρίς Προσχηματα - ἀναμιξης τῶν κομματικῶν συνδικαλιστικῶν σχηματισμῶν τῶν κομμάτων τῆς ἀριστερῆς αντιιτολίτευσης. Ta’ συμπτώματα αυτα, nod ὠς ἕνα 6(1Θμό «δικαιωνουν» την Πολιτικη καί τίς ἀπώτε«ΔΙΚΑΙΩΣΗ» τῆς σκληρῆς» πτέρυγας τῆς κυβέρνησης καί τῆς συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, συνίσταται στό γεγονός ὅτι οἰ έξελίξεις καί τα ι-ιαρασκήνια γύρω ατιό τή διαδικασία για τή μεθοδολογία τῶν έργατικῶν
συνδικατων φέρουν έκδηλα τα στοιχεῖα τοῦ ανταγωνισμοῡ μεταξὺ
τῶν δύο κύριων κομματων τῆς αντιιτολίτευσης καί τῶν συνδικαλιστικῶν τους Παραταξεων (ΠΑΣΟΚ καί ΠΑΣΚΕ αιτό τή μια καί ΚΚΕ
καί ΕΣΑΚ-Σ ατιό τήν αλλη). ’
O ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ αὑτός noü ξέστιασε σέ Πρώτη φαση για τήν
έκλογική έτιικρατηση σέ συνέδρια όμοστιονδιῶν καί ἐργατικῶν
κέντρων καί -συνεχίζεται τὼρα μέ αφορμή τίς διεκδικήσεις τῶν έργαζόμενων, έγκυμονεῖ σοθαρους κίνδυνους για τήν τυι-ιική ένότητα τοῡ συνδικαλιστικοῡ κινήματος, αφοῡ αὺτή τη στιγμή έμφανίζονται στό Προσκήνιο δὺο «γραμμές»;

O μιας noü έκφραζεται ατιό τήν «ἱερή συμμαχία» τῆς κυὸέρνησης καί τῆς ΓΣΕΕ καί V
0 μιας ι-ιού καθοδηγεῖται αιτό τίς Παραταξεις τῆς αντιηολίτευσης, noü έχοντας διαχωρίσει τήν εὐθύνη τους ως Πρός τήν τακτική καί τή Πολιτική τῆς ΓΣΕΕ, διαφωνοῦν μεταξύ τους, για τό
Ποια Θα τισίξει τόν ρόλο τοῦ «καθοδηγητή».
ΑΠΟ Tl): στήλες αὺτές εἶχε έγκαιρα έῐτισημανθεῑ ὃτι ό ίδεολογικός διαχωρισμός ι·ιού μεθοδικα Προωθοῡσαν οί «σκληροί» κυ6ερνητικοί καί oi εὺκσιριακοὶ ἠ συμφεροντολογικοὶ συνεργατες τους
μέσα στήν ΓΣΕΕ έξυι-ιηρετεῑ τα συμφέροντα τῆς κυθέρνησης. Καί
αὑτό, γιατί οἱ δραστηριότητες τιου Θα αναλαμθανονταν αῐτό συνδικατα τιού δέν Πειθαρχοῡν ἡ δέν ανήκουν στήν «έθνική» ΓΣΕΕ Θα
ἠταν εῠκολο να αιτοδίδονται σέ κομματικές ὺι-ιοκινήσεις ἢ σκοπιμότητες. Για τήν έῐτιτυχία τοῡ στόχου αὑτοῦ μεθοδεύτηκαν κατα
καιρούς διαφοροι τρόποι, Προκειμένου oi Ἰ«ανήσυχες» όργανωσεις
να αποθληθοῡν ατιό τή ΓΣΕΕ. 'H μή έφαρμογή τοῡ σχέδιου αὺτοῡ
μέχρι σήμερα δέν σημαίνει ὅτι έγκαταλήφθηκε. Ἀτιλῶς «ανεσταλη» ἡ υλοτιοίησή του, noü φαίνεται Πιθανή τώρα μέσα στό γενικότερο κλίμα noü ἔχει διαμορφωθεῑ στό ι-ιολιτικό Πεδιό λόγω τῆς
σκλήρυνσης τῆς Κυθέρνησης. Καί ένὼ τό σχέδιο αὑτό εἶχε «ιτιαγώσει» μέχρι να Θρεθεῖ ή καταλληλη εὐκαιρία για να έφσρμοσθεῑ,
ήρθε ἡ μετασυνεδριακή διαφωνία τῶν Παραταξεων για να αναζωτιυρώσει τίς σχετικές Προθέσεις. Τήν εὺθύνη για τήν «αναθέρμανση» αὺτή φέρνει ἡ συνδικαλιστική αντίτιολίτευση - ι·ιοὺ έκφραζεται μέ τίς κομματικές Παραταξεις - ήξόῐτοία αναλαμθανοντας
«ἠγετικές» ι-ιρωτοὸουλίες, ὺιτοκαθιο-τώντας ὥς ἕνα Βαθμό τα συνδικατα, δίνει τήν αφορμή για να αρχίσει ἡ «φιλολογία» για τήν
«αναγκη έκκαθαρίσεως τῆς καταστασεως» μέσα στό συνδικαλιστικό κίνημα.
OI ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ Παραταξεις τῶν κομματων τῆς αντιι-ιολίτευσης (ΕΣΑΚ-Σ, ΠΑΣΚΕ, AEM) ανεξαρτητα αττό τό αντικειμενικό
γεγονός ότι ὥς ένα σημαντικό θαθμό έλέγχουν - μέ τα αἰρετα
στελέχη τους - Βασικοὺς κλαδους τῆς οἰκονομίας καί εἶναι σέ
Βέση να ασκήσουν «ένοχλητικές» ηιέσεις στήν κυθέρνηση - καί
κατ’ έηέκταση καί στή ΓΣΕΕ - μέ τήν κινητοτιοίηση τῶν συνδικατων noü οὺσιαστικα καί Tunle καθοδηγοῡν, στήν Περίτιτωση τῶν
20

ρες σκοιτιμότητες τῶν σκληροντυρηνικῶν τῆς
Δεξιᾱς καί της ακροδεξιας συνδικαλιστικής
Παραταξης, εμφανίστηκαν μέ ἱδιαίτεῖοη έμφαση τόν τελευταῐο καιρό μετα τό «συνέδρια»
τῆς ΓΣΕΕ στην Καλαματα, την ἐκΠαραΘυρωση
τῆς αντιπολίτευσης καί τους χειρισμους ’της
στα αἰτήματα τῶν ἐργαζομένων καί την
ὀξυνση τῶν οἰκονομικῶν καί συνδικαλιστικῶν
Προὸληματων τῆς ἐργατοϋτταλληλικής ταξης.
φετινῶν διεκδικήσεων ἔδειξαν τουλαχιστον «έῐ-ιιτιολαιότητα» στό
χειρισμό τῆς ὃλης ὺτιόθεσης. “
Η ΜΟΝΟΜΙΞΡΗΣ ένέργεια τῆς ΕΣΑΚ-Σ να Προχωρήσει στή συγκρότηση «συντονιστικῶν έτιιτροι-ιῶν» καί ἡ εϋλογη αντὶδραση τῆς
ΠΑΣΚΕ καί τοῦ AEM φόρτισαν τήν ατμόσφαιρα. 'H ανσιχτή, σέ γενικές γραμμές. αντιι-ιαραθεση τῆς αντιτιολίτευσης Πρός τή σταση
τῆς ΓΣΕΕ, έδωσε ταυτόχρονα όλα έκεῖνα τα έιτιχειρήματα στοας
θιασῶτες τοῦ «αι-ιολιτικοῡ» συνδικαλισμοῡ - noü κατα τα αλλα εἶναι ὄργανα τῆς κυθέρνησης καί στηρίγματα τῆς Πολιτικῆς της
στόν έργατικό χῶρο - για να μιλήσουν για κομματικές ὺῐτσκινήσεις
τῶν εὕλογων αντιρρήσεων τῶν έργαζόμενων για τή σταση τῆς κυΘέρνησης.
Η ΒΑΣΙΚΗ ὲι-ιιχειρη ματολογία τῆς Δεξιας — εἶτε μέ τόν κομματικό
της μανδυα, εἴτε μέ τή συνδικαλιστική λεοντή - έναντίον τῶν έργατικῶν κινητοιτοιήσεων, στηριζόταν ανέκαθεν στήν «κομματικοΠοίηση» τοὺ συνδικαλιστικοῡ κινήματος ατιό τήν αντιηολίτευση.
Είδικα τόν τελευταῖο καιρό, ὀιτου oi αντιθέσεις μεταξύ τῶν δύο
«τασεων» τῆς αντιτιολίτευσης στό συνδικαλιστικα κίνημα όξύνθηκαν ὑπέρμετρα, ό «αντίλογος» τῆς κυθέρνησης καί τῶν φερεφωνων της στό συνδικαλιστικό χὼρο δέν Περιλαμθανε «έι-ιιχειρήματα» για τήν Πολιτική της, αλλα Πολεμική καί καταγγελίες για
«αναμιξη» τῶν κομματων στίς έργατικές καί συνδικαλιστικές ünoθέσεις καί διεκδικήσεις. Ἔτσι, φτασαμε στό σημεῑο, ἡ χουντοκυθερνητική ΓΣΕΕ να κανει συστηματική έι-ιίκληση... τοι] ίικομμουνιστικοῡ κινδύνου» αῐτό τή δραστηριότητα τῆς αντιτιολίτευσης καί
να ὺτῐαινίσσεται «μακαρθικές» μεθόδους για τη δυναμική ατιομακρυνση ànô TÔV «κορμό» τῆς ΓΣΕΕ τῶν συνδικαλιστικῶν δυναμεων
noü δέν έλέγχονται ατιό τήν κυὸέρνηση.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ σχετικα μ’ αὺτό εἶναι ή ι-ιερίτιτωση ανώτατου
στελέχους τῆς ΓΣΕΕ. Τό ατομο αὺτό, φορέας υτιερατλαντικῶν,
ἴσως, αντιλήψεων (μια καί ἦταν τακτικός συνομιλητής ιιατιεσταλμένων» ατιό τίς ΗΠΑ noü τυτιικα ἔφερον τήν συνδικαλιστική ἰδιότητα), έχει τασο υέντρυφήσει» στόν (στεῑρο) αντικομμουνισμό,
ὥστε έφθασε στό σημεῑο... να αναλογιστεῑ «με φρίκη τίς μεθοδολογίες τῶν μαχητικῶν (κομμουνιστικῶν) διαδηλώαεων τοῡ
1928-7932» καί να έκφρασει, έτσι, ἐμμεσα ίκανοτιοίηση για τα διοικητικα καί αστυνομικα μέτρα noü τιαρθηκαν ατιό τότε, μέ Πρόσχημα τόν «κομμουνιστικό κίνδυνοι» καί noü κατέληξαν στή σύλληψη, τήν έκτόιτιση, τόν Προττηλακισμό,ακόμα καί τό 6ασανισμό
έι-ιιφανῶν στελεχῶν τῆς Δεξιας, συμπεριλαμθανομένου καί τοῦ
’τότε (1967) τιρωθυιτουργοῡ τῆς ΕΡΕ...

ΑΡΑΛΛΗΛΑ, στήν ανα6ίωση τοι] κλίματος τῆς npoχουντικῆς αντικομμουνιοτικῆς ὺστερίας μέ Πρόσχημα Παντοτε τόν «κομμουνιστικό κίνδυνο», ùnoθλέτιει καί ἡ τελευταία δραστηριότητα ι·ιού ανέλαθε συνδικαλιστικη ὸργανωση «φαντασμα». Μέ διαθημα της Πρός τήν κυ6έρνηση ζητα τή λήψη μέτρων για... «να Προστατευθοῡν αἱ συνδικαλιστικαί έλευθερίαι καί τα συνδικαλιστικα στελέχη, η ζωή καί η σκεραιότητα τῶν ὁποίων κινδυνεύει ànô τους έρυΘρους τρομοκρατας

(...) οἱ ὁποῖοι δέν περιορίζοντοι πλέον εἰς τήν ἄσκησιν ψυχολογικῆς 6ιός καί τόν Πόλεμον νεύρων, άλλά προχωροῦν κοί εἰς ἐπιθέσεις με ἐνέδρας καί ξυλοδορμούς εἰς θάρος τῶν άντιφρονούνῐων...»
ΤΟ ΔΙΑΒΗΜΑ ούτο ἐγινε με αφορμή τήν άντιδικίο πού προκυψε
μεταξύ τῆς «ὁμοοπονδίος» αύτής καί ἐργαζόμενων τού κλάδου
πού άνογνωρίζουν τή νομιμη συνδικολιστική ὸργάνωση τού χώρου
τους. Μέ τὸ ἐγγροφο της ουτό ή «ομοοπονδίο», άνεξάρτητα άπὸ

τήν ἐκταση καί τή φύοη τῆς προοναφερόμενης «άντιδικίας», δίνει

τό δικαίωμα στήν κυθέρνηση νά ἐπέμθει.γιά μιά άκὸμο φορὰ,στό
Σ.Κ. καί νά προχωρήσει σέ άντιδημοκρατικά μέτρα, κάτω οπο τό
ἐπιχείρημα ὅτι... «προστατεύειν» τίς ἐλευθερίες καί τήν άκεραιόἸτητο τῶν ἐργαζόμενων άπὸ... τούς «ἐρυθρούς τρομοκράτας» καί
ὅτι τά μέτρο αύτά τά ζητοῦν oi «νομιμόφρονες» οργονῶσεις...
ΓΙΑ ΤΗΝ ἱστορία, πρέπει νά άναφερθεῖ ὅτι ή «ὁμοσπονδία» αύτή
«ἐνεργοποιήθηκε» με πρωτοὸουλὶο κύκλων τῆς ΓΣΕΕ γιά νά λειτουργήσει σάν «άντίπολο δέος» πρός τή νομιμη καί αντιπροσωπευτική οργάνωση τοῦ κλάδου πού μετά άπὸ άδιάθλητο συνέδριο.
ξέφυγε άπό τόν ἐλεγχο τοῦ κεθερνητικού (καί παρακροτικοῡ)
ουνδικαλισμού. "Ac; σημειωθεῑ ὅτι ὁ ύπουργός Ἐργασίας άναγκάιστηκε νά χαρακτηρίσει οτή Βουλή, κάτω άπὸ τό 6άρος συντριπτικῶν άποδείξεων, σάν «ἐγκληματικό στοιχεῑο» τό άτομο πού ἐπί
σειρά ἐτῶν ἦτον ἐπικεφαλῆς αὐτῆς τῆς ὁμοσπονδίας. Πρόεδρος
τῆς άντιομοσπονδίος ή ὁποία and) ὡρισμένους κύκλους προαλείφεται νά κοτολάὸει οτή ΓΣΕΕ τή θέοη τῆς νόμιμης ὸργάνωσης τοῦ
κλάδου, ὃταν ea άρχίσει νά λειτουργεῑ ὸ μηχανισμός «ἐθνικῆς KaΘάρσεως» τοῦ συνδικαλισμοῡ - ορίστηκε πολιός συνεργάτης τού
προονοφερόμενου «ἐγκληματικοῡ στοιχείου». ’
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ, στή Θέση τοῡ πρόεδρου τῆς άντιομοσπονδίας ἐμφονίστηκε ὸ μεταχουντικός διάδοχος τοῦ «ἐγκληματικοῡ στοιχείου» ὁ ὁποῖος ὅμως πρὸς μεγάλη λύπη τῆς ΓΣΕΕ δέν κατάφερε
νά «ιάξιοποιήσει» τήν κυ6ερνητική συμπαρασταΟη Kai ἐχασε τίς
ἐκλογές ατο συνέδριο τῆς νόμιμης ὁμοσπονδίος οτήν ὁποία γιά
ἐνα διάστημα εἶχε διοριστεῑ προσωρινος πρόεδρος. Ἠ άπώλειο τῆς
συνδικαλιστικῆς ἰδιότητος δέν ἐμπόδισε πάντως τή ΓΣΕΕ νά τόν
ύποδείξει σάν ἐκπρόσωπο τῶν ἐργαζόμενων τοῡ κλάδου (!) στό
’Υπουργεῖο Κοινωνικῶν ’Υπηρεσιῶν, άγνοῶντας κοτάφωρο τήν
συνδικολιοτική νομιμότητα Kai δεοντολογία γιά τήν ὁποία... μάχεται κατά τά άλλα. 'H αντιομοσπονδίο αύτή ἐποιξε γενικοτερο ἐνα
φιλοκυθερνητικό καί διοσποστικο ρόλο στίς πρόσφοτες άπεργιοκές ἐκδηλώσεις τοῦ κλάδου, χωρίς ὅμως νά ἐχει ἐπιτυχία.
FIA «κομματικούς» καί «άλλους» στοχους στίς άπεργιοκές κινητοποιήοεις, μιλά Kai ήῸμοσπονδία κλωστοϋφαντουργῶν. ή ὁποία
μετά and διαθλητό συνέδριοπροεδρεύεται and μέλος τῆς διοίκηοης τῆς ΓΣΕΕ. AUTO τό μέλος εἶχε μιάν ονάλογη Θέση κοί οτήν
περίοδο τῆς δικτατορίας καί μετά τή μεταπολίτευση ἐποιξε ἐνεργό
ρολο στήν άπάπειρο συγκρότησης «συνδικολιστικῆς κινήσεως» ἐκ
μερους τῆς «Muüpnq ΔιεΘνοῡς». Ἀνάλογες Θέσεις, περί «κομματικῶν κοί άλλων» στόχων εἶχαν πάρει καί στό παρελθόν ή κυ6ἐρνηοη καί ή ΓΣΕΕῑ ή άντιμετωπισή τους άπένοντι στήν πανεργατική
άπεργίο τῆς Ίης Μαρτίου τοῦ 1978 εἶναι χαροκτηριστική. Δέν μπόρεσε νά πείσει ὅμως τήν κοινή γνώμη καί τούς ἐργοζόμενους ὅτι
τά κίνητρο τῆς κινητοποίησης ούτής ήταν «κομματικά» καί ὅχι
συνδικολιστικά.
ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ὅμως τής «πανεργατικής» άπεργίος

τῆς Ἱ3ης Ἀπριλίου τού ’ίδιου ἐτους
γιά τό άντιτρομοκροτικό νομοσχέδιο, σημειώΘηκε τό πρῶτο ρήγμο οτό «Θώρακα» πού εἶχε οχὴμοτιστεῑ and τήν
άντιπολίτευση γιά τήν «προστασία» τῶν κινητοποιήσεων άπὸ τά
Θέλη τῆς ιικομμοτικής ύποκινήσεως». 'O «ήγεμονισμάς» τῆς ΕΣΑΚ
καί ἡ ἐπιθυμία της νά ἐμφονιστεῑ, χωρίς 6ἐ6οιο νά σταθμίσει τίς
συνέπειες τῶν ἐνεργειῶν της, σάν ὸ «γνήσιος» καί ο «μοναδικός»
ἐκφραστής καί καθοδηγητής τῶν ἐργαζόμενων, συντελεσον ὅχι
μονα στήν άποδυνάμωοη τῆς κινητοποίησης τῆς 13ης Ἀπριλίου,
άλλά Kai οτήν «ἐπιθεθαίωση» τῶν «poem» τής κυΘέρνηοης ὅτι τά
κέντρα λήψης τῶν άποφάσεων γιά τήν «άπεργὶο» Θρίσκοντον ἐξω
Kai μοκριά άπὸ τίς συνδικολιστικές ὁργονῶσεις πού εἶχον Tunth
τήν εύθύνη τῆς κινητοποίησης. ‘O περιστασιοκός φορέας τῆς
«Συντονιατικής Ἐπιτροπῆς» άπομονώθηκε άκόμα Ki‘ an' τούς μέχρι
τήν ήμέρο ἐκείνη «συνέτοιρους» τῶν άλλων κομμοτικῶν παρατάξεων (ΠΑΣΚΕ Kai AEM). oi ὁποῖοι αρνήθηκαν νά συμπράξουν σέ μιά
ἐκδήλωση που εἶχε άποφασιστεῑ ἐρήμην τους. Ὑπενθυμίζεται ὅτι
άνάλογες τάσεις ήγεμονισμοῡ εἶχαν ἐμφανιστεῑ Kai στήν άπεργία
τῆς 1ης Μαρτίου, ὅπου ή «Συντονιστική Ἐπιτροπή» θέλησε νά

ἐπιθάλλει ντέ φάκτο τίς άποψεις της στίς συνδικαλιστικες οργανωσεις πού εἶχαν άναλάθει τήν εύθύνη τής άπεργίας Kai νά τίς
φέρει μπροστά οτά «τετελεσμένα γεγονότα» τῆς συγκέντρωσης
στήν οδο Ἱπποκράτους.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ παράδειγμα ἐπιπάλαιης άντιμετώπισης τῆς
κοτάστασης άπὸ τήν άντιπολίτευση εἶναι ή περίπτωση τού γιορτοσμοῡ τῆς περσινῆς πρωτομογιάς, λίγο κοιρό μετά τή «ρήξη» τῶν
παρατάξεων στὸ Θέμο τῆς μεθοδολογίας Kai τῆς ίεράρχησης τῶν
διεκδικήσεων.
OI ΣΧΕΣΕΙΣ ·«άποκοταστάΘηκον» περιστοσιοκά καί oi τρεῖς
παρατάξεις (ΠΑΣΚΕ, AEM, ΕΣΑΚ-Σ) άνάλοΘαν κοινή πρωτοθουλίο
νά κολέσουν τούς ἐργαζόμενους στήν πρωτομαγιάτικη ἐκδήλωση,
παραμερίζοντας ὅμως τήν τυπική συνδικολιστική δεοντολογίο.
Ἕτσι, oi ἀποφάσεις ὁργονῶσεων γιά συμμετοχή στίς ἐκδηλῶσεις
τῆς 4ης Μαῑου ακολουθηοον τήν άπάφοση τῶν τριῶν κομματικῶν
παρατάξεων, ἐνῶ γιά νά τηρηθοῡν τά προσχήμοτο ed ἐπρεπε ή
φορά νά ἦτον άντίστροφηῑ oi ὁργονώσεις νά διοχωρίσουν τή econ
τους άπέναντι στή ΓΣΕΕ Kai τήν κυΒέρνηση, ὅπως Θά εἶχον άλλωστε ἠθική ὺποχρέωση νά τά κάνουν άπέναντι στά μέλη τους Kai oi
παρατάξεις νά ύποστηρίξουν τήν πρωτοὸουλία τους. Ἒγινε ὅμως
τό άντίθετο, πού ἐδωσε Kai πολλά ἐπιχειρήματα στή μεν κυθερνηση νά μιλήσει για «κομμοτικές ύποκινήσεις», στή δέ ΓΣΕΕ γιά
«ὺπονόμευση τῆς ἐνοτητος άπό τίς παρατάξεις»...
Η ΕΥΘΥΝΗ γιά τήν ἐξέλιξη πού εἶχε ή ὅλη ύποθεση γιά το μελλον τοῡ Σ.Κ. Θάρυνε σε μεγάλο Βαθμά τίς παρατάξεις Kai τά κόμματα πού τίς καθοδηγοῡν. Κι ούτο, γιοτί τυπικά στάν γιορτασμο
τῆς πρωτομαγιάς, δέν ήταν άντιμέτωπες oi δύο «γρομμες» πού
ἐκφράζονταν μέ τόν «κυ6ερνητικὸ» Kai τόν «ταξικο» συνδικολισμό, άλλά ή κυθέρνηση Kai ἡ ΓΣΕΕ άπ’ τή μιά πλευρά κοί τά κομματα τής άντιπολίτευσης άπὸ τήν άλλη. 'O χειρισμὸς τού ὅλου θεματος πέρο άπ” τά «προθλήματο» πού δημιούργησε σε σχέση με
τήν κυθέρνηση, εἶναι γεγονός ὅτι δέν Θοήθησε καί στή σφυρηλάτηση τῆς ἐνοτητος τῶν ’ίδιων τῶν ἐργαζόμενων.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ τῶν τραπεζικῶν εἶναι ἐνδεικτικήῑ άρνήθηκον νά
συμπράξουν στάν ἐμποιγμο τῆς κυὸἐρνησης Kai τής ΓΣΕΕ, άλλά
Kai δέν δὲχτηκον νά ύποτοχθούν ο-τά «τετελεσμένα γεγονότα»
τῶν κομματικῶν παρατάξεων, πού, ὅπως κατάγγειλε τότε ή OTOE
«κοταλύουν τίς άρχές τῆς ούτονομίος κοί τῆς άνεξορτησίος των
συνδικολιστικῶν ὸργονῶσεων».
ΣΕ ΓΙΞΝΙΚΕΣ γραμμες ή κυΘέρνηση - Kai KaT' ἐπεκτοση ή ΓΣΕΕ σπεύδουν νά ἐπωφεληθούν and τίς «άδεσποτες» καί μονομερεῑς
πρωτοθουλίες τῶν παρατάξεων τής άντιπολίτευσης Kai προόάλλοντας το φοθητρο τῆς «πολιτικοποιήσεως» τῶν ἐργατικῶν διεκδικήσεων ἐπιδιῶκουν νά δημιουργήσουν ἐνο κλίμα άμφιὸολίας
στούς ἐργαζόμενους, πού κατά τήν κρίση τῶν κοθοδηγητῶν τού
χουντοκυὸερνητικού συνδικολισμοῠ ed ἐπιταχύνει τίς «διεργασίες» πού ea οδηγήσουν, πιθανά, στήν ὀργανική διάοποση τού κινήματος.
l ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ πού οημειώνοντοι τώρο στο συνδικολιστικο κίνημα Kai οί στοχοι πού ἐξυπηρετοῠντοι άπο
τήν πολιτική τῆς χουντοκυὸερνητικής πτέρυγος τῆς
ΓΣΕΕ (διάσπαση τού κινήματος, κά), ἐχουν πολλά κοινά σημεῖα με
άνάλογες «πρωτοθουλίες» πού εἶχον άνοληφθεῑ κατά τήν προχουντική περίοδο κι ὸδήγησαν τό κίνημα, ὁχι μόνο στήν άποδυνάμωση, άλλά καί οτή Θέση του ύποστηρικτή τού πραξικοπήμοτος.
Τίς «ιπρωτοθουλίες» ἐκεῑνες τίς εἶχον κατογγείλει τοτε ἐντονο
παράγοντες πού σήμερα υίοθετοὺν άπολυτο τίς μεθόδους πού
τότε καυτηρίαζον. Κι ὀχι μόνον αύτο, άλλά συνεργάζονται στενά
με στελέχη πού εἶχαν πρωτογωνιστήσει προχουντικά στήν αντισυνδικαλιστική συνωμοσία κι ἐξακολουθούν Kai σήμερα νά τά κάνουν με άξιοζήλευτη συνέπεια οτίς «άρχές» τους.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ὅτι oi φοθοι γιά τή διάσποση Kai τήν - ίδεολογική - πολωση τού κινήματος, εἶχον ἐκφραστεῑ ἐπίσημα το περα21
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σμένο καλοκαίρι μέ αφορμή τίς «πρωτοθουλίες» τῆς ΓΣΕΕ που
απέθλεπαν (καί τελικα πέτυχαν) οτήν έκπαραθύρωση τῶν δυναμεων τῆς αντιπολίτευσης 011' ὅλα σχεδόν τα δευτεροθαθμια 60γανα (Ὀμοστιονδίες καί Ἐργατικα Κέντρα) κι 0116 111 Συνομοστιονδία. Τα συνέδρια τῶν όργανώσεων αὐτῶν 1106 έγιναν μέ τα χουντικα καταστατικα καί 16 πλειοὼηφικό εκλογικό σύστημα, χωρίς να
έχει προηγηθεῑ εκκαθαριση τῶν μητρῶων από Σωματεῖα ; φαντασματα καί χωρίς να έχουν έγγραφεῑ oi διαγραμμένες κι οἱ νεοσύστατες αργανῶσεις, ἠταν oi 6001Koi μοχλοί για τήν έπίτευξη 106
Ku650v1111K06 στόχου 106 αποκλεισμοῦ τῆς αντιπολίτευσης 011' 10
κορυφαῖα αργανα 106 E.K. I “
Η «ιΜΕΤΡΙΟΠΑΘΗΣ» πτέρυγα τῆς ΓΣΕΕ έπιχείρησε ι«κατ’ ίδίαν»
να έγκλωθίσει τίς παραταξεις τῆς αντιπολίτευσης καί να «παραχωρήσει» 0' αὺτές συμθολική Παρουσία μειοψηφίας στίς διοικήσεις
τῶν αργανῶσεων, ένῶ 6 «σκληρας πυρῆνας» τῶν χουντοκυθερνητικῶν, έπιδίωκε τήν αριστική «καθαρση» τῆς ΓΣΕΕ, τῶν όμοσπονδιῶν καί τῶν ἐργατικῶν κέντρων 0116 16 «1.1100110» τῆς τυπικα μέν
ἀριστερῆς μειοψηφίας, οὺσιαστικα δέ πλειοψηφίας. Στα Γενικα
Συμθούλιο τῆς ΓΣΕΕ τό Σεπτέμὸρη, όταν αποφασίστηκε μέ ταχυδακτυλουργικό τρόπο 1'1 συγκληση έκτακτου συνέδριου τῆς Συνομοσπονδίας, «ισκληροί» έκαναν έπίδειξη δυναμεως (μεταφορικα
καί κυριολεκτικα) καί «συνέτισαν» τοὺς «11510101106519» 1106 σαν
έντολοδαχοι 106 ’Υπουργοῡ Ἐργασίας εὺνοοῡσαν 11‘1 συμθολική
συμμετοχή τῆς αντιπολίτευσης στή νέα διοίκηση τῆς ΓΣΕΕ για να
προθαλλεται στα έξωτερικα Eva δημοκρατικα προσωπεῖο.
ΣΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ τῆς προσπαθειας τῶν «μετριοπαθῶν» να μετατρέψουν τήν αντιπολίτευση σέ «δοτή μειοψηφία» τῆς ΓΣΕΕ, συνέτεινε καί ἠ αρνηση τῶν παραταξεων να νομιμοποιήσουν μέ τήν
παρουσία καί τῆ συμμετοχῆ τους τόν έξανδραποδισμα 106 συνδικαλιατικοῡ κινήματος. Τήν περίοδο 0611'1 οἰ «θεωρητικαί» τῆς 60γανικῆς διασπασης 106 κινήματος πίστεψαν 611 1'1 αντιπολίτευση
60 έπεφτε φυσιολογικα στῆν παγίδα n06 τῆς εἶχαν στήσει καί θα
προχωροῡσε στή συγκρότηση αλλου συνδικαλιστ-ικοῡ φορέα. Oi
«έλπίδες» ὅμως αὺτές διαψευστηκαν χαρη στῆν ῶριματητα 1106
έδειξαν 0' έκείνη τή φαση οἰ παρατάξεις, πού αποφασισαν να συντονίσουν τή δραση τους, 1600 για τήν καταγγελία τῶν αντισυνδικαλιστικῶν μεθοδευσεων τῆς ΓΣΕΕ, 600 Kai y10 τήν προθολή καί
διεκδίκηση τῶν αἰτηματων, ὑπέρ τῶν όποίων ἡ ΓΣΕΕ δέν ήταν διατεθειμένη να κανει τίποτα 16 06010011K6.

AHMOKPATIKH συνεργασία απέναντι στόν χουντοκυὸερνητικα συνδικαλισμα, συγκροτήθηκε σέ καπως
πια μανιμη 6αση 016 Γενικα Συμὸοὑλιο τῆς ΓΣΕΕ,
ταν περασμένο Σεπτέμθριο, 610v αποφασίστηκε τα πραξικοπηματικα «συνέδρια» τῆς ΓΣΕΕ. Μετα συνεχίστηκε, παρα τίς δοκιμασίες 1106 ὑπέστη μέχρι 16 «συνέδρια» τῆς Καλαματας, ὃπου κλυδωνίστηκε ἐπικίνδυνα, με τήν «παρασπονδία» τῆς ΕΣΑΚ-Σ 016
Θέμα τῶν μαζικῶν έκδηλῶσεων διαμαρτυρίας για τό «συνέδρια».
Oi αλλες παραταξεις εἶχαν αποφασίσει να μή γίνουν έκδηλώσεις
οτήν Καλαματα ἐξω 0116 16 «συνέδριο» για να μήν δοθοῡν έπιχειρήματα οτή ΓΣΕΕ καί τήν κυὸέρνηση να μιλήοουν για αχλοκρατίες, κλπ. ’
EN ΤΟΥΤΟΙΣ, 1'1 συμφωνία αὺτή, σέ καποιο έπίπεδο, 11000610στηκε απὸ τήν ΕΣΑΚ-Σ καί ξεκίνησαν 0116 τήν Ἀθήνα ποὺλμαν μέ
61106069 1119 για να διαμαρτυρηθοῡν στῆν Καλαματα για 16 «ouvέδρια». Τελικα πρυτανευσε 1'1 λογική καί τα Πούλμαν δέν μῐτῆκαν
στήν Καλαματα καί ὲτσι διατηρήθηκε ή έξωτερική ἠρεμία 106
«συνεδρίου» πρας μεγαλη απογοήτευση τῶν έργατοπατέρων τῆς
ΓΣΕΕ που περίμεναν να έκμεταλλευθοῡν τήν κατασταση πού 60
δημιουργιόταν σ-τήν παλη. Παρα 16 006006 0616 κλυδωνισμα, ὴ
συνεργασία διατηρήθηκε μέχρι καί 16 «συνέδριο» 106 EKA. 61100 1‘1
αντιπολίτευση έκανε κοινή παρουσία για ν’ αρχίσει 6 διαχωρισμός
σε κλαδικα 1'1 τοπικα συνέδρια καί να αριστικοποιηθεῖ οὺσιαστικα 1‘1
ρήξη μεταξὺ τῶν δυο 6ασικῶν συνδικαλιοτικῶν παραταξεων.
Η ΠΑΣΚΕ καί τα ΑΙΞΜ μέ αφορμή αρισμένες μονομερεῖς πρωτοΘουλίες τῆς ΕΣΑΚ-Σ έχουν διατυπώσει σχεδόν ευθέως ταν φόθο
611 1'1 συνδικαλιοτική παραταξη 106 KKE έπιδιώκει τήν μονοπώληση
τῆς έργατοῡπαλληλικῆς ταξης - ὅπως τουλαχιοτον κατηγορεῖταικαί προωθεῖ τή δημιουργία μιας αλλης - ἔστω καί ατυπης —- συνδικαλιστικῆς αργανωσης n06 60 τήν ἐλέγχει απόλυτα, σέ αντιπαραΘεση 11069 τήν «νόμιμη» ΓΣΕΕ. ‘H EZAK-Z έχει απορρίψει παντως
αὺτήν τήν κατηγορία καί διακηρύσσει τήν ένατητα 106 Σ.Κ., χωρίς
ὅμως να γίνεται πιστευτή 0116 1069 μέχρι πρό τινος «ισυνέταιρούς»
της.
OI ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ τῆς ΠΑΣΚΕ καί 106 AEM για τήν είλικρίνεια τῶν
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«διαψεύσεων» τῆς ΕΣΑΚ-Σ στηρίζονται στίς «αγωνιστικές» πρωτοΒουλίες πού ανέλαθε 1'1 συνδικαλιοτική παραταξη 106 KKE, χωρίς
να ένημερώσει - ὅπως τουλαχιστο καταγγέλουν - τίς αλλες παρα· r
ταξεις, σέ μια γενικότερη προσπαθεια «καπελώματος» τῆς, έκτας
ΓΣΕΕ, συνδικαλιοτικῆς δραστηριότητας.
ΤΑ «EIAIKOTEPA» ὅμως συνδικαλιοτικα προθλήματα που αντιμετωπίζουν ὡρισμένοι χῶροι έργαζόμενων, καθώς καί 1'1 αντίδραση
τῶν αλλων παραταξεων, ὑποχρέωσαν τοὺς έμπνευστές τῶν «Συντονιστικῶν ’Ξπιτροπῶν» να αναστείλουν καπως τήν χειμαρρὼδη
δραστηριότητα τους καί να υίοθετήσουν τήν πρόταση για μεθα656011 τῶν αγῶνων σέ όμοσπονδιακα έπίπεδο καί 6x1 σέ έπίπεδο
πρωτοθαθμιων ὸργανώσεων. ·
ITO ZHMEIO 0616 ὲγινε παλι αγώνας δρόμου μεταξύ τῶν δύο
Θασικῶν παρατάξεων (ΕΣΑΚ-Σ καί ΠΑΣΚΕ) μέ αποτέλεσμα να δημιουργηθοῡν παλι δύο φορεῖςῑ ἡ πρώτη συγκρότησε ἳῈπιτροπή
Ὀμοσπονδιῶν καί Ἐργατικῶν Κέντρων», ένῶ ἡ δεύτερη (μέ 11'1
σύμπλευση καί 106 AEM) ένεργοποίησε 16v φορέα τῆς «Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς K01v1'19 Ὠφέλειας καί Τραπεζῶν» ἡ αποία“κατα
τήν προηγούμενη συνδικαλιοτική περίοδο εἶχε αντιμετωπίσει
«σκληρή» πολεμική 5K μέρους τῆς ΕΣΑΚ-Σ. Ἠ διασπαση τῶν έργαζόμενων καί ἡ πραγματοποίηση δύο ισυγκεντρῶσεων τήν ἶδια μέρα
καί ὥρα καί για ἴδια αἰτήματα τόν Μαρτιο τοῦ περασμένου χρόνου,
ἠταν ἡ «φυσιολογική- απόρροια 106 ανταγωνισμοῡ τῶν δύο 11000ταξεων. Τό ῑδιο κλίμα φαίνεται 611 ἐπικρατεῖ καί φέτος παρα τίς
προσπαθειες πού καταθαλλονται για τήν έπίτευξη καποιας «ένότητας». _

Ο ‘H καχυποψία καί 6 ανταγωνισμός αποτελοῡν 16 ἕνα σκέλος
τοῦ προδλήματος καί δέν έπιτρέπουν στήν πραξη τήν αναληψη
ἀγωνιστικῶν ἡ αλλων πρωτοθουλιῶν.
Ο Στα αλλο σκέλος μποροῡμε να αναζητήσουμε τήν ϋπαρξη
«ἐγγενῶν» προθληματων μέσα στῑς συνδικαλιοτικές αργανῶσεις
καί στούς χώρους ποὺ έκπροσωῐιοῡν· προθληματων που 06010011K0 ὺπονομεὺουν τίς διεκδικήσεις (ακαμπτη κυθερνητική σταση,
-διαιτησία, διωγμοί συνδικαλιστῶν, απογοήτευση τῶν έργαζαμενων
απα τήν μέχρι τώρα αποτελεσματικότητα τῶν μαζικῶν διεκδικήσεων, κ.α.). Μέ τα δεδομένα 0610 δέν εἶναι καθόλου «περίεργη» ἡ
ϋφεση 1106 παρουσιαζεται τελευταῖα 016 0n50v1aK6 κίνημα.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ὅμως 0116 τήν τροπή 1106 πῆρε 1'1 611665011 τῶν
διεκδικητικῶν αγῶνων μετα τήν «τακτικῆ ὑποχώρηση» τῆς ΕΣΑΚ-Σ
(προσφορα για συνεργασία καί συντονισμένη δραση μετα 16 K0111γορητήριο τῶν αλλων παραταξεων για εεμονομερεῖς ένέργειες»
της1 κλπ.) συνδικαλιοτικοί κυκλοι έρμηνευουν τίς γενικατερες
αγωνιστικές πρωτοθουλίες τῆς ΕΣΑΚ-Σ σαν προσπαθεια «ὑπερκαλύψεως» τῆς αυξαναμενης ἐπιρροῆς 106 ΠΑΣΟΚ σταν ὲργατοϋΠαλληλικό χῶρο, τόν 611010 16 KKE Θέλει να έλέγχει στηριζόμενο
στίς ταξικές καταθολές καί τήν κοσμοθεωρία του, κατι 1106 δέν
δέχεται τό ΠΑΣΟΚ τα 611010 διεκδικεῖ αημαντικα μερίδιο καί αμφι061115110 «κληρονομικα δικαιώματα» 106 KKE πανω 011'1v έργατική
ταξη.

ΠΡΙΝ όμως φτασουμε στα σημεῖο αὑτό 1106 61011665651 τήν μακροπρόθεσμη συνεργασία τῶν παρατάξεων τῆς αντιπολίτευσης,
εἶχαν μεσολαθῆσει καί αλλα γεγονότα 1106 εἶχαν ανατρέψει τήν
μέχρι καποια στιγμή (μέχρι καί λίγο μετα 0116 16 «συνέδρια» τῆς
Καλαματας), κοινή δραση καί έμφανιση τῆς αντιπολίτευσης.
Η ΕΣΑΚ-Σ κατηγόρησε τήν ΠΑΣΚΕ 611 έγκατέλειψε τήν «συνεργασία» καί 611 ακολουθοῦσε - σέ συνέδρια Ἐργατικῶν Κέντρων
καί Ὀμοσπονδιῶν - «ανεξαρτητη» πολιτική. Σαν παραδείγματα για
τήν έδραίωση αὺτῆς τῆς αποψης 1'1 EZAK-Z έφερε 1r'1v συγκρότηση
τῆς διοίκησης 106 Ἐργατικοῡ Κέντρου τῆς Πατρας καί κατηγαρησε τήν ΠΑΣΚΕ ατι’στηρίχθηκε στίς ψήφους τῶν Δεξιῶν για να
αποκλείσει τήν ΕΣΑΚ-Σ 0116 τήν έκτελεστική επιτροπή. Ἐπίσης
αναφερε τήν έκλογή στα E.K. Βεροίας, κατηγορῶντας τήν ΠΑΣΚΞ
ὅτι συγκρότησε κοινό ψηφοδέλτιο με τη Δεξια για να αποκλείσει
παλι τήν ΕΣΑΚ-Σ. Κατηγορία για αΠόρριψη τῆς συνεργασίας διατυπῶθηκε απα τήν ΕΣΑΚ-Σ καί για τα συνέδριο 106 Ε.Κ.Θη6ῶν, ένῶ
0116 τήν πλευρα τῆς ΠΑΣΚΙΞ ανακοινῶθηκε 611 1'1 EZAK-Z ήλθε σέ
συνεὲγασία μέ τή Δεξια στα Ε.Κ.Τρίπολης για να καταλαθει τα
προε ρειο.

ΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ὅμως πλευρα δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός ότι 6 xouv10K6650v1111K69 συνδικαλισμας δέν
μπορεῑ να έπι6ιῶσει - παρα τίς αμεσες καί έμμεσες
προσπαθειες καί 1100511600519 του - στα ὲργατικα κέντρα σημαντικῶν οἰκονομικῶν καί Θιομηχανικῶν περιοχῶν, απου λειτουργοῦν oi
δημοκρατικές διαδικασίες στῆν συνδικαλιοτική δραστηριότητα

(π.χ. Ἐλευσῖνα, Πατρα, Λάρισα, Θήθα κλΠ.). 'H σημαντικότερη
-ιλεπτομέρεισυ στῆν όποία όφείλεται ἡ φυσιολογική ἐπικράτηση
τῶν δημοκρατικῶν συνδικαλιστικῶν δυνάμεων εἶναι ή συμμετοχή
ὅλων τῶν όργανῶσεων τῆς περιοχῆς στίς ἐκλογικές διαδικασίες
τῶν ἐργατικῶν κέντρων, σε συνδυασμό με τήν ῦπαρξη 6ιομηχανικῶν μονάδων καί άλλων οἰκονομικῶν δραστηριοτήτων Πού συνεΠαγονται τήν παρουσία μεγαλου αριθμοῦ ἐργαζόμενων.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ. οτά άλλα ἐργατικά κεντρα, στήν περιοχή τῶν ὁποίων
ῆ οἰκονομική δραστηριότητα εἶναι «συνήθης» ή Περιορισμένη καί ἠ
θιομηχσνικῆ άνάΠτυξη οὺσιαατικα ανύΠαρκτη (αρα δέν ύΠαρχει
αξιόλογο ἐργατικό δυναμικό), ὸ χουντοκυθερνητικός συνδικαλιομός καταφέρνει νά ἐπικρατεῖ ἐπωφελούμενος καί αΠό τή λειτουργία σωματείων - σκιῶν με μέλη λιγοτερα ακόμα καί άΠό αῦτα
πού προὸλεπει ῆ νομοθεσία σαν ίδρυτικα...
ΣΤΑ ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΑ ἐργατικά κέντρα τῆς χώρας (Π.χ. Ἀθήνα, Πει·
ραιας, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Καθαλα κ.α.), ἡ τυπική ἐπικρατηση
τῶν φορεων τοῦ χουντοκυθερνητικοῦ συνδικαλισμοῦ ὀφείλεται
στήν ανυΠαρξία δημοκρατικῶν διαδικασιῶν καί τήν λειτουργία μηχανισμῶν Πού αλλοιῶνσυν τόν Πραγματικό συσχετισμό δυνάμεων.
‘H μή ἐγγραφή όργανῶσεων στῆν δύναμη τῶν κεντρῶν αύτῶν καί ή
Παραλληλη παρουσία σωματείων - σφραγῖδες ῆ αντισυνδεσμων,
εἶναι δυό άΠό τίς θασικές μεθόδους ἐπιθολῆς τοῦ χουντοκυθερνητικοῦ συνδικαλισμοῦ. Π.χ στό E.K. Ἀθηνῶν oi όργανῶσεις πού
δέν ανήκουν στῆν δύναμή του ἑχουν Πολύ Περισσότερα μελη άΠό
αύτα Πού ἐμφανίζονται ὅτι ψῆφισαν γιά τήν αναδειξη τῆς τελευταίας διοίκησής του. Ἐάν τα σωματεῑα αὺτα ἐνταχθοῦν οτό ΕΚΑ,
αὐτόματα θά άλλάξει τό σκηνικό, γιατί ό χουντοκυθερνητικός
συνδικαλισμός δέν θά μπορέσει ἐκ τῶν Πραγματων νά ἐπιθιῶσει.
Τό ’ίδιο,ξσε καΠοια αναλογία, ἰσχύει καί για τά άλλα μεγάλα ἐργατικα κέντα τῶν όποίων τα πρόσφατα συνεδρια όχι μόνο δημοκρατικά δέν μΠοροῦν να χαρακτηρισθοῦν, άλλά οὔτε καν δημοκρατικοφανῆ (πχ. Θεσσαλονίκη ῆ Βόλος).
Η ΙΔίΑ Περίπου εἰκόνα ἐμφανίζεται καί στῆν όμοσπονδιακή (κλαδική) δομή τοῦ συνδικαλιστικοῡ κινήματος. 'H δημοκρατική αντιπολίτευση ἐλέγχει τίς πιό ούσιαστικές καί τσυτόχρονα Πιό μαζικές
ομοσπονδίες Πού ἐχουν Πρωταγωνιστήσει στούς διεκδικητικούς
αγῶνες τῶν ἐργαζόμενων (Π.χ. Τραπεζικοί, Οἰκοδόμοι, Κοινή Ὠφελεια, Νοσοκομεῖα κα).
O XOYNTOKYBEPNHTIKOZ συνδικαλισμός ἐπικρατεῖ στίς σκιῶδεις (καί αμαζες) όμοσπονδίες, για τούς λόγους Πού αναφέρθηκαν
στῆν Περίπτωση τῶν ἐργατικῶν κεντρων. Ἐπίσης τυΠικα ἐμφανίζεται νά ἐλέγχει τό κίνημα καί σέ ζωντανούς κλάδους τῆς οἰκονομίας
(Π.χ. Κλωστοῦφαντουργία, Μέταλλα, Μεταφορές, κα), αλλά αῦτό
όφείλεται όχι στῆν αναγνῶριση τῆς «αξίας» τοῦ χουντοκυθερνητικοῦ συνδικαλισμοῦ ἐκ μερους τῶν ἐργαζόμενων, αλλα στῆ λειτουργία «εἰδικῶν» εκλογικῶν καί αλλων διαδικασιῶν (Π.χ. συμμετοχῆ στα συνέδρια σωματείων — σφραγῖδες καί άντισυνδέσμων καί
αποκλεισμός τῶν μαζικῶν όργανῶσεων τοῦ κλάδου).
Σ ΔΟΥΜΕ ὅμως Πῶς στηρίζεται καί αναπαραγεται ό
«νομιμόφρων» ουνδικαλισμόςῑ Πραγματικός «χορός
ἐκατομμυρίων» για τή χρηματοδότηση τοῦ «ἐλεύθερου δημοκρατικοῦ συνδικαλισμοῦ» - δηλαδή για τήν διαιῶνιση τοῦ
ασφυκτικσῦ κρατικοῦ καί παρακρατικού ελεγχου Πανω στό κίνημα
- ἐχει στη θεῖ αΠό τίς κυθερνῆσεις τῆς Δεξιάς στα Πλαίσια τῆς γενικότερης Πολιτικῆς γιά τόν Περιορισμό τοῦ κινήματος στό ρόλο
τοῦ κομΠαρσου τῶν κοινωνικῶν καί Πολιτικῶν εξελίξεων καί τήν
οῦσιαοτικῆ μετατροπῆ τῶν «ῆμέτερων» συνδικαλιστῶν σε μόνιμους χειροκροτητες τῆς Πολιτικῆς ἐξουσίας.
Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ αύτή γίνεται από τήν Ἐργατική Ἐστία
μεσω τοῦ «Ὀργανισμοῦ Διαχειρίσεως Εἰδικῶν Πόρων Ἐργασιακῶν
Σωματείων» - ΟΔΕΠΕΣ - Παρα τίς συνεχεῖς Πιέσεις τῶν συνεΠῶν
συνδικαλιστικῶν όργανῶσεων (αλλα καί τῶν διεθνῶν όργανισμῶν),
oi όΠοῖες θεωροῦν τήν ἐξασφάλιση καί τήν κατοχύρωση τῆς οἰκονομικῆς αύτοδυναμίας τοῦ κινήματος σάν απαραίτητη προϋπόθεση γιά τῆ δημοκρατική καί άνεξαρτητη Πορεία του. Ἀκριθῶς
ὅμως για να αΠοτραΠεί αῦτή ἡ «ἐξέλιξη», δηλαδή ἡ δημοκρατική
πορεία τοῦ κινήματος, ῆ σημερινῆ κυθέρνηση σε συνεργασία με
τό συνδικαλιστικό κατεωημένσ, παρά τίς κατά καιρούς ῦΠσσχέσεις τους, τορΠιλίζουν συστηματικα τήν οἰκονομική αύτοδυναμία
τῶν συνδικάτων. Κι αῦτό, γιατί ῆ αύτοδυναμὶσ, πηριγμένη στῆν
συνειδητή οἰκονομική συνεισφορά τῶν όργανωμενων μελῶν τῶν
συνδικατων. θα αημάνει αύτόματα καί τόν θάνατο τοῦ «κυθερνητικοῦ συνδικαλισμοῦ» καί τῶν «συνδικαλιστικῶν φαντασμάτωνιι

Ποῦ λειτουργοῦν για τήν διασπαση καί τόν αΠοπροσανατολιομό
του κινήματος.
ΑΠΟ ΤΗ ΣΠΓΜΗ Ποῦ 'éva συνδικάτο δεν θα Προσθλεπει στό Ταμεῖο τῆς Ὲργατικῆς Ἑστίας για να ἐπιθιώσει, θά εἶναι ἐκ τῶν
πραγμάτων ύΠοχρεωμένο νά στηριχθεῖ στα μέλη του. Ἀλλά γιά νά
ἔχει μελη, θα Πρέπει νά ἐχει πείσει τούς ἐργαζόμενους ὅτι λειτουργει καί αγωνίζεται για τα συμφέροντα τους. Κατι τετοιο ὅμως
δέν ἰσχύει, οὔτε για τά «σωματεῖα-φαντασματα», οϋτε για τούς
διασπαστικούς άντισύνδεσμους oi όΠσῑσι ακολουθοῦν τόν λεγόμενο «κυθερνητικό συνδικαλισμό» καί εἶναι Πρακτικά καί ουσιαστικά άπομονωμένοι άΠό τῆν μαζα τῶν ἐργαζόμενων. Κατά συνἐπεια τά σωματεῑα αῦταθά εκλείψουν άπό τό συνδικαλιστικό στερέωμα ὅταν - καί ἐάν - ῆ Ἐργατική Ἑστία παψει να τά χρηματοδοτεῑ για νά παίζουν τό γνωστό «ρόλο»- τους. Μέ άλλα λόγια ή ἐξ·
ασφαλιση τῆς οἰκονομικῆς αύτοδυναμίας τοῦ κινήματος θά άΠοτελέσει στῆν κυριολεξία τόν ταφο τοῦ κυ6ερνητικοῦ συνδικαλισμοῦ.
Kai εἶναι φυσικό κάτι τέτοιο νά μήν τά θέλσυν οϋτε ῆ κυθερνηση,
οῦτε oi éKnpbownoiInq πού μέ διάφορα «δημοκρατικά» ῆ άλλα
Προσωπεῖα κατέχουν σήμερα τούς «θώκους» τῆς ΓΣΕΕ.
Η ΓΣΕΕ με τό Π.Δ. 901/76 αῦξησε αΠό τήν 1.1.1976 τά ἐσοδα της
άπό τόν ΟΔΕΠΕΣ διπλασιαζοντας λογιστικά τόν αριθμὸ τῶν μελῶν
της. Ἐτσι, ἡ ΓΣΕΕ εἰσέπραξε τό 1977 από τόν ΟΔΕΠΕΣ 25.600.000
δρχ. αντί 15.360.000 δρχ. Πού θα ἐπαιρνε πρίν άΠό τό διΠλασιασμό
τῶν μελῶν της...
ΓίΑ ΤΟ 1978 προΒλέΠεται ὅτι ό ΟΔΕΠΕΣ θά ουμθάλλει στῆν
«άνάπτυξη καί Προαγωγή τοῦ ἐλεύθερου δημοκρατικοῦ συνδικαλισμσῦ» μέ 30 εκατομμύρια δρχ. (άντί γιά 17.700.000), ἐνῶ γιά τό
1979 ὑπολογίζεται ὅτι ἡ συμθολῆ τοῦ ΟΔΕΠΕΣ θά φθάσει τα
36.500.000 αντί 21.600.000 6px.!
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ λογιστική ρύθμιση ἐγινε με τόν ’ίδιο διάταγμα καί
για λογαρισμό τοῦ ’Ὲργατικοῦ Κέντρου Ἀθήνας με άμεσσ αποτέλεσμα τό διΠλασιασμό τῶν ἐσόδων του (10.620.000 δρχ. τό 1978,
αντί 5.310.000 Kai 9.216.000 τό 1977 αντί 4.608.000 δρχ.). Ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα γιά τόν Πακτωλό τῶν χρημάτων Πσύ διοχετεύονται
άΠό τήν κῦθρρνηση Πρός τά συνδικάτα Περιέχονται στῆν ἐλληνική
απαντηοη πρός τίς «άπορίες» τῆς Κοινωνικῆς καί Οἰκονομικῆς
Ἐπιτροπῆς τῆς EOK σχετικα με τήν κατασταση καί τίς ΠροοΠτικές
τοῦ Σ.Κ.
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ αναγκάστηκε να Παραδεχθεῖ ὅτις
«Ποσοστό μέχρι 37% ἐτησίως ἐκ τῶν ἐσόδων τῆς Ἐργατικῆς
Ἑστίας διατίθεται είς τόν Ὀργανισμό Διαχειρήσεως Είδικῶν Πόρων Ἐργασιακῶν Σωματείων - ΟΔΕΠΕΣ - διά τήν οἰκονομικήν
ύηοθοήθησιν τῶν ἐργατικῶν ἐπαγγελματικῶν όργανώσεων Πρός
αντιμετῶπισιν τῶν λειτουργικῶν αύτῶν δαπανῶν...»
ΣΤΟ «λεπτά» οημεῑο, δηλαδή στό ῦψος τῶν κονδυλίων Πού διατεθηκαν στόν ΟΔΕΠΕΣ, ῆ κυ6ἐρνηση άνάφερε ὅτι ό όργσνισμός
αὑτός απορρὸφησε τό 1974 ποσόν 63.525.287 6px.,70.003.163 δρχ.
τό 1975. 118.464.104 τό 1976 καί 154.891,124 τό 1977. Για τό 1978 ῆ
χρηματοδότηση τῶν συνδικάτων ΠροθλέΠεται ὅτι άΠορρόφησε 165
ἐκατομμύρια δρχ., ἐνῶ γιά τό 1979 ὑπολογίζεται ότι τό Ποσόν αύτό
θα φθασει τα 440 (ί) ἐκατομμύρια...
ME ΑΦΟΠΛΙῐΠΚΗ εἱλικρίνεια ό κυθερνητικός Βουλευτής Ποῦ
εἰσηγήθηκε στῆ Βουλῆ τό νομοσχεδιο για τήν «αναμόρφωση» τῆς
Ἑργατικῆς Ἑστίας εἶχε περιγράψει τα Πλαίσια στα αποῖα θα
ἐπρεπε νά κινεῖται ό «ἐλεύθερος δημοκρατικός συνδικαλισμός».
Ἀναφερόμενος στῆ χρη ματοδότηση τῶν συνδικάτων απὸ τῆν
Ἑργατική Ἐστία (καί κατ’ ἐπεκταση από τήν κυθέρνηση) εἶχε ünoστηρίξει ότι... «ἠ τοιαύτη ἐνίσχυσις ἀποτελεῖ εὔνοια τοῦ κράτους πρός τόν συνδικαλισμόν...»ί Στήν’συνεχεια ὑπῆρξε Πιό αποκαλυπτικός; «...συνεΠεία αὐτῆς τῆς εύνοιάς δημιουργούνται ύΠοχρεώσεις τῶν συνδικάτων ἔναντι τοι] κράτους... Ἠ πρώτη ύποχρέωσις
εἶναι vd μή αναμιγνύονται ίδεολογικές κατευθύνσεις στό συνδικαλιστικό κίνημα...»ί
Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ για τούς αμεσους στόχους Πού ἐξυπηρετεῑ ῆ χρη·23

ἱ
ματαδατηση τῶν συνδικατων από τήν κυθέρνηση εἶναι τασο αποκαλυπτική, ὥστε να περιττεύει καΘε αλλος σχαλιασμας της.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ τοῦ πνεύματος —— αλλα καί τῆς σκαπιμότητας - πού
ἐπικρατεῖ σταύς κόλπους τ’ῆς κυθέρνησης σχετικα μέ τήν ἐξαρτηση τῶν συ νδικατων απα τήν Ἐργατική Ἐστία - Kai KaT' ἐπέκταση
απα τήν πολιτική παραταξη πού σχεδόν αδιαλειπτα κατέχει μεταπαλεμικα τήν ἐξουσία -“εἷναι ή περσινή δήλωση τοῦ ύπουργοῦ
Εργασίαςῑ
αένδεχαμενη καταργηση τού ΟΔΕΠΕΣ πρίν ἐξασφαλισθεῑ μέ ἄλλα
μέσα η χρηματοδατηση τῶν συνδικατων θα αφηνε τα συνδικαλιστικα κίνημα... στα νύχια κομματικῶν ἠ ἐξωσυνδικαλιστικῶν μῃχανισμων...)>

τους πρός τα ασφαλιστικα ταμεῑα, στα ὁποῖα χρωστσῡν δισεκατομμύρια απα εἰσφορές ἐργαζόμενων πού εἶχαν παρακτρατήσει,
αλλα δέν απέδωσαν στα Ταμεῖα...
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ χρηματοδατησης τῶν συνδικατων από ταν ΟΔΕΠΕΣ έχει πρακαλέσει διεθνῶς αντιδρασεις καί ἐπιφυλαξεις.
TO ΔΙΞΘΝΕΣ Γραφεῑα Ἐργασίας εἶχε κρίνει τα 1970 ὅτι τα ούστημα χρηματοδατησης απευθείας απα τήν Ἐργατική Ἐστία (πού
’ίσχυε πρίν τή χούντα Kai εἶχε διατηρηθεῖ μέ τα Ν.Δ. 186/69) ήταν
αντίθετα πρός τίς διεθνεῑς συμΒασεις.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ἐρεύνης τού Δ.Γ.Ε, στήν ἐκθεσή της τοῦ 1969
επεσήμανε ατιῑ
«ἀσκεῖται διαχειριστικός ἐλεγχος and τό κρατός μέσω της Ἐργατικής Ἑστίας, γεγονός πού δέν ἐπιτρέπει στα συνδικαλιστικα κίνημα
vd αποκτησει οἰκονομική αύτοδυναμία, πού εἶναι απαραίτητη
προύπαθεση για να ἀπολαύσει (τα κίνημα) τίς ἐγγυησεις πού καΘαρίζει η διεθνης σύμ6αση 87...»
H KYBEPNHZH τῆς χούντας αναγκαστηκε να παραυσιασει τό
1972 στα Δ.Γ.Ε, τα Ν.Δ. 891 μέ τα Oriole-«pertains» τα έργα τῆς
χρηματοδατησης τῶν συνδικατων από τήν E.E. σταν συγκροτοῦμενα γι’ αύτα τα σκαπα ΟΔΕΠΕΣ, ὸ όπαῑος ea διαχειριζαταν κεφαλαια τῆς Ἐργατικῆς Ἑστίας.
ΑΛΛΑ καί ή νέα αύτή ὈΘιδιακή Μεταμόρφωση τοῦ αμεσαυ κρατικαύ παρεμθατισμοῡ στα συνδικαλιστικα κίνημα δέν έπεισε τα
Δ.Γ.Ε, τα ὁποῖα σε έκθεσή του (57η σύνοδος 1972) ανεφερε ὅτις
Ο «(η ἐπιτροπὴ) λαμβάνουσα ùn’ αψη τίς νέες διατάξεις περί
χρηματοδατησεως τῶν ἐργατικῶν σωματείων Θρίσκεταιστην αναγκη να ἐκφρασει την λύπη της διαπιστώνοντας ὅτι μέ τα νέα σύστημα τα ἐργατικα σωματεῖα ἐξακολουθοῡν να ἐξαρτωνται 6ασῖκα
για την χρηματοδατηση τους από την τελοῦσα ύπό ταν ἐλεγχα τού
κρατούς Ἐργατικη Ἐστία, οἰ πόροι τῆς ὁποίας προέρχονται and
ύποχρεωτικές εἰσφορές ὅλων τῶν ἐργαζομένων... (Ἠ ἐπιτροπη)
ἐχει τη γνώμη ὄτι τό νέα σύστημα ἐξακολουθεῖ να εἶναι περιοριστικα καί εἶναι ύποχρεωμένη να ἐπαναλαὸει ότι όποιαδηποτε
μορφή κρατικού ἐλέγχου εἴτε μέσω τῆς Ἐργατικής Ἑστίας, εἴτε μέ
οἱανδήποτε αλλα τραπο αμέσου ἠ ἐμμέσου ἐπεμθασεως, Θα πρέπει
va’ καταργηθεῐ...».
TON EHOMENO χρανα (1973) τα Δ.Γ.Ε ἐπανῆλθε στα Θέμα καί
σημειωσε ατιῑ
Ο «(η ὲπιτροπη) συνεπέρανε ὅτι το νέα σύστημα (σ.σ. ΟΔΕΠΕΣ)
ἐξακολουθεῖ να εἶναι περιοριστικό γιατί τα σωματεῑα παραμέναυν
Θέμελιωδιῡς ἐξαρτημένα από την E.E. την αποιά ἐλέγχει τό κράτος
καί η όποιά καταόαλλει μέρος τῶν ἐτησιων ἐσόδων της στόν ΟΔΕ-

ΑΝΤΩΣ εἶναι αξιοσημείωτα τα γεγονός ὅτι οἰ αργανώσεις πού διαφωνοῦν μέ τήν οἰκονομική καί συνδικαλιστική πολιτική τῆς κυθερνησης καί «ἐγείραυν
αξιώσεις» εἶναι ακριόῶς έκεῖνες πού έχαυν εξασφαλισμένη - μέ τίς
συνδραμες τῶν μελῶν τους - τήν οἰκονομική τους αύταδυναμία
καί δέν ἐξαρτῶνται αμεσα and τήν Ἐργατική Ἑστία για να «ἑπιΒιώσουν» συνδικαλιστικα. Στα σημεῖα αύτα Θα πρέπει να τονισθεῑ
ατι πολλές αργανώσεις - πού ίδεολαγικα αντιτίθενται πρός ταν
κυὸερνητικα συνδικαλισμα καί μάχονται (φραστικῖη για τήν καταργηση ταῦ ΟΔΕΠΕΣ καί τῆς κρατικῆς χρηματοδατησης τῶν συνδικατων, παρουσιαζαυν μια «ανακολουθία» Kai μια «αντίφαση» στήν
τακτικη τους.
ΕΝΩ κατακεραυνώναυν ταν ΟΔΙΞΠΕΣ Kai απαιτοῦν τήν καταργήσή του δέν αρνσῡνται στήν πραξη τήν «ὼφελιματητα» ταυ Kai
στιεύδαυν να διαγκωνισθοῦν στα ταμεῑα του για να εἰσ-πραξαυν τήν
αναλογία τους... Τα ἐπιχείρημα παύ προθαλλαυν για να δικαιολογήσαυν αύτή τήν αντίφαση εἶναι Em: ‘
«dçooü τα δικαιούμαστε, γιατί να μην τα εἰσπραξουμε καί να αφησαύμε μόνα τους τα σωματεῐα - φαντασματα καί τόν Κυθερνητικα
συνδικαλισμό να νέμονται τα λεφτα τῶν ἐργαζομένων...»
Τα ἐπιχείρημα αῦτα εἶναι ἐντελῶς σαθρα Kai ὥς ἕνα Θαθμα δίνει
στῆν κυΘερνηση Kai τήν κρατική ΓΣΕΕ τή δυνατατητο να διαιωνίζαυν ταν οὶκονομικα τους ἐλεγχο πανω στα κίνημα. Ἠ συνέχιση
τῆς «παρουσίας» ταῦ ΟΔΕΠΕΣ στα συνδικαλιστικα προσκήνιο
ὀφείλεται Kai στήν αδυναμία τῶν ’συνδικαλιστικῶν παραταξεων
πού μετεῖχαν στήν προηγούμενη διαίκηση τῆς ΓΣΕΕ να συμφωνήσουν για τή θέσπιση ενας αλλαυ συστήματος χρηματοδατησης τῶν
συνδικατων σέ αντικατασταση τοῦ ΟΔΕΠΕΣ.
Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ τῆς ΕΣΑΚ-Σ εἶχε ταχθεῑ ύπερ τῆς αμεσης καταργησης τοῦ ΟΔΕΠΕΣ Kai εἶχε ύπαστηρίξει τή Θέσπιση αμεσης συνδικαλιστικῆς συνδρομῆς τῶν ἐργαζομενων μελῶν τῶν πρωτοΘαΘOI «ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ» τοῦ Δ.Γ.Ε, ἐξακολουθοῦν καί σήμερα να
μιων αργανωσεων. Oi αλλες παραταξεις τῆς αντιπαλίτευσης (ΠΑίσχύουν, γεγονός πού ύποχρέωαε τήν κυθέρνηση να ύποσχεθεῖ
ΣΚΕ Kai AEM) εἶχαν σέ γενικές γραμμές ύπαστηρίξει τήν σταδιακή
’ ὅτι Θα προχωρήσει στή λήψη μέτρων πού να έξασφαλίζουν πραγμετα6αση στα σύστημα τῆς αμεσης συνδρομῆς, ένῶ ή χουντοκυματικα τήν οἰκονομική αύταναμία τῶν συνδικατων. 'Ev τούτοις
Βερνητική πλειαψηφία τῆς ΓΣΕΕ πρότεινε τήν σύναψη συλλογικῆς
παρα τίς ὑποσχέσεις καί τίς δεσμεύσεις τῶν αρμοδίων, δχι μόνα
σύμῧασης με τούς εργαδατες για να είσπραττουν αύταί τήν συνδιδέν ἔχει γίνει ακαμα κανένα 6ῆμα πρός αύτή τήν κατεύθυνση καλιστική συνδρομή (παρακρατηση απα τίς αποδοχές) καί να τήν
δηλαδή τήν κατοχύρωση τῆς οἰκονομικῆς αύτοδυναμίας ταῦ κινή, αποδίδαυν μετα σέ είδικα λογαριασμό απα ταν απαῖο Θα γίνεται
ματος - αλλα αντίθετα μέ τή μέθαδο τῆς «προσωρινατητας» διαιστή συνέχεια ή διανομή στίς δικαιοῦχες αργανώσεις μέ - ὑποτίθεωνίζεται, αλλα καί επαυξανεται, ή ὲξαρτηση ταῦ κινήματος από
ται- «αντικειμενικα» κριτήρια. Σχετικα μέ τήν «αποδατικότητα»
κρατικές πηγές χρηματοδατησης. Αύτό επιτυγχανεται μέ τα Νόμα
τῆς πρατασης τῆς ΓΣΕΕ (για τα κατα πασο, δηλαδή, oi εργοδατες
για την «αναμαρφωση» τῆς Ἐργατικῆς Ἑστίας, α απαῑας παρα τίς
Θα σεὸαστοῦν τίς ύποχρεώσεις τους), αρκεῑ να αναφερθεῑ ή «συνΘαρυγδουπες διακηρύξεις, δχι μόνα διατηρεῖ ταν κυ6ερνητικα
έπεια» μέ τήν οποία oi έργοδατες ἐκπληροῦν τίς ύποχρεωσεις
ἐλεγχο στα συνδικαλιστικα κίνημα, αλλα καί ταν οίκονομικα
έλεγχο διευρύνει.
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ΣΑΦΕΙΣ επιφυλαξεις για ταν τραπα χρηματοδατησης τοῦ «ἐλεύφεραυ δημοκρατικοῦ συνδικαλισμού» τῆς χώρας, διατύπωσε. πρίν
απα με’ρικαυς μῆνες, ή απασταλήταῦ κοινωνικοῦ καί οἰκονομικοῦ
συμὸουλιου τῆς EOK. Σχετικα εἶχε έπισημανει στήν κυθέρνηοη
ατιῑ
«Oi οἰκονομικαί παροι τῆς ΓΣΕΕ προέρχονται απα αργανισμα ανομαζομενο ΟΔΕΠΕΣ, ό αποῖος ίδρύθηκε and τούς συνταγματαρχες
και α απαῑος τελεῖ ύπα την ἐποπτείά τού Ὑπουργού Ἐργασίας» Καί
υπέ6αλλε τό σαφές έρωτημαῑ «Ἠ ΓΣΕΕ μπορεῐ να ίσχύριστεῐ ὅτι
ἐχει οἰκονομική αύτοδυναμία»;
Η ΕᾼΛΗΝΙΚΗ κυΘέρνηση απέφυγε «ιέπιμελῶςη να ὑπαντήσει στα
ιιλεπτο» ἐρώτημα. έαν ή ΓΣΕΕ έχει αύτοδυναμία καί περιορίστηκε
’στῆν αναφαρα τοῦ ἰσχύοντος μηχανισμοῠ χρηματοδατησης. Ἕτσι,
αφοῦ ανέφερε για μια ακόμα cpopü ὅτι τα σύστημα εἶναι «προσωρινό», ισχυριστηκε οτι α ΟΔΕΠΕΣ;
«εἶναι νομικόν πρόσωπον ἰδιωτικοῦ δικαίου διοικούμενᾶν ύπό

επταμελοὺς διοικοὺσης ἐπιτροπῆς ἐκ συνδικαλιστῶν ἐκλεγομένων
ὑπό τῆς συνελεὺσεως τῶν προέδρων απασῶν τῶν ἐν τή χώρα νομιμως λειτουργουσῶν ἐνῶσεων ἐργασισκῶν σωματείων ἐπί διετῆ
θητείαν» Καί ὅτι «'O Ὑπουργός Ἐργασιάς οὐδεμίαν ἀσκεῖ ἐπί τοῦ
ΟΔΕΠΕΣ ἐποπτείαν καί ό ἐλεγχος τής διαχειρήσεως αὑτοῦ ἐνεργεῖται ὑπό ανεξαρτητου ὀργάνου, τοὺ σώματος όρκωτῶν λογιστῶν,
ή ἐκθεαις τῶν ὁποίων ὑποβάλλεται είς τήν Διοικουσαν ἐπιτροπήν
τοῡ ΟΔΕΠΕΣ».
ΟΔΕΠΕΣ διαθέτει στα συνδικατα τό 37% τῶν ἐσόδων τῆς Ἑργατικῆς Ἑστίας. Ἀντιπρόεδρος (ἐπ’
αμοιθῆ) τοὺ δισικητικοὺ συμθουλίου τῆς «Ἐργατικῆς
Ἑστίας·» εχει διοριστεῑ από τόν K. Λασκαρη ό αντιπρόεδρος τοὺ
Ἑργατικοὺ Κέντρου Ἀθηνῶν, όργανωτικός γραμματέας τῆς ΓΣΕΕ
καί Γραμματέας τοὺ «συνδικαλιστικοὺ γραφείου» τῆς Νέας Δημοκρατίας. Τό πρόσωπο αὑτό ποὺ μετα τή μεταπολίτευση απέκτησε
«ἐξ όφίτσιο» τήν συνδικαλιστική ἰδιότητα (διορίστηκε στήν ΓΣΕΕ
καί τό ΕΚΑ καί «ἐξελέγηη στα διαθλητα συνέδρια τους) - ἐχει
ακὸμα διοριστεῑ μέλος τῆς διοικοὺσας ἐπιτροπῆς τῆς «N. Δημοκρατίας» καί ἔχει αναπτὺξει ἐντονη δραστηριότητα για τήν «ἐθνικοφρονοποίηση» τοὺ συνδικαλιστικοὺ κινήματος (ἐπαναστατικότητα τῶν «ἐθνικῶν» δυναμεων για τήν αποτροπή τοὺ ἐκδημοκρατισμοὺ). Τοὺς ἐργαζόμενους «ἐκπροσωπεῑι- ακόμη στό Συμθοὺλιο
τῆς E.E. καί ό αλλος αντιπρόεδρος τοὺ ΕΚΑ ό όποῑος κατα τήν
περίοδο τῆς δικτατορίας εἶχε διατελέσει γραμματέας στήν Ὁμοσπονδὶα Ἑργατῶν Δέρματος Ἑλλαδας.
ΑΞΙΖΕΙ ακόμα να αναφερθεῑ ότι στό συμθοὺλιο τῆς E.E. ἔχει διοριστεῑ από τόν ὑπουργό ἐργασίας καί συνταξιοὺχος «συνδικαλιστήςιι, μέλος τῆς διοίκησης τῆς ΓΣΕΕ κατα τήν πρώτη διετία τῆς
δικτατορίας. 'O «συνδικαλιστής» αὑτός μέ τήν ἰδιότητα τοὺ ταμία
τῆς ΓΣΕΕ «διαθεθαίωνε ὑπευθύνως» οτίς 24 Μαῑου 1967 τήν Ὀμοσπονδία- τῶν Γερμανικῶν Συνδικατων ατιε
O κ... Ἠ ὑφ’ ὑμῶν ἐκτίμησις ἐλληνικῶν γεγονότων τυγχανει ἐξωπραγματική (l) καί ουδόλως ανταποκρίνεται εἰς ακριθή σταθμισιν
θαθυτερων αίτίων ὑπηγόρευσαν ἐπέμθασιν ἐνόπλων δυνάμεων
Liardi στιγμήν πρός ἀποτροπήν κομμουνιστικής ἐπαναστασεως(1) ήτις θα κατέλυεν ἐλευθερίας καί θα ἐπέθαλλεν στυγνήν
τυραννίσν (...) ῶς συμὸσίνει εἰς τό ὑπό κομμουνιστικόν ἐλεγχον
τμήμα τῆς χώρας ὑμῶν...»
ΤΟ τηλεγραφημα τῆς ΓΣΕΕ σταλθηκε στα γερμανικα συνδικατα
μέ αφορμή τήν πρωτοθουλία τους να όργανῶσουν ἐκδηλῶσεις
διαμαρτυρίας για τό στρατιωτικό πραξικόπημα στήν Ἑλλαδα. Στό
τηλεγραφημα αὑτό αναφέρονταν ακόμαῑ
«Ὀ ἐλληνικός λαός καί ἐργαζόμενοι χώρας ἐδέχθησαν ῶς ἐνθοσωτήριον ἐπέμθασιν ταύτην (σ.σ. ἐννοεῑ τό πραξικόπημα), σχηματισθεῖσα δέ Ἐθνική Κυθέρνησις ἀποκατέστησε ἠρεμίαν, γαλήνην,
καί δημοκρατικήν ἐλευθερίαν (ί) Δεινῶς απειληθεῐσαν ὑπ’ ὀχλοκρατίας πεζοδρομίου καί αναγνωρίζει (σ.σ. ή «ἐθνική κυθέρνησις»)
ῶς ἐργατικόν συνδικαλισμόν πλήρη αὑτοῦ δικαιώματα λειτουργίας
ῶς καί πρότερον ἐλευθέρως... Διαμαρτυρόμενοι δια πρωτοᾶουλία
γερμανικῶν συνδικατων, ήν θεωροῦμεν απροκαλυπτον ἐπέμὸασιν
εἰς ἐσωτερικα χώρας (I) παρακαλοῦμεν ὅπως ανσθεωρήσητε σχετικήν σας ἀπόφασιν καί αποφεύγετε ἐφεξῆς καλλιέργειαν είς ψυχας συμπατριωτῶν μσς αίσθηματων ἀντιθέτων πρός κοινόν φρόνημα ἐλληνικοῡ λσοὺ (I) καί απόφασιν αὑτοῦ παρασχη όλόψυχον ”
συμπαραστασιν είς γόνιμον είς κοινωνικας μεταρρυθμίσεις κυθερνητικόν ἔργον...»

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ αὑτοὺ τοὺ τηλεγραφήματος δέν ἐμπόδισε τόν
«συνδικαλιοτή» αὑτόν να ἐμφανιστεῖ τό 1975 σαν αντιστασιακός
καί να ίσχυριστεῑ ότιῑ
O «οὐδέποτε ὑπέγραψε οίοδήποτε τηλεγραφημα ἢ ἄλλην ἐκδήλωσιν πρός τό δικατορικόν καθεστώς...» σαν απόδειξη τῆς «αντιστασεώς» του, ανέφερε τό γεγονός ὅτι ή χοὺντα τόν καθαίρεσε
από τήν ΓΣΕΕ τό 1969 στα πλαίσια τῶν γνωστῶν ἐσωτερικῶν ἐκκαθαρίσεων (μαζί του εἶχε απομακρυνθεῑ καί ό περιθόητος Φ. Μακρῆς)O ΟΔΕΠΕΣ ὅμως αποτελεῖ τήν μια μόνο πηγή τῆς χρηματοδότησης τῶν όργανώσεων. 'H αλλη, ή αφανής καί πιό ,«·οὑσιασ·τική»
πηγή εἶναι ό ’Υπουργός Ἑργασίας ὸ ὁποῖος διαχειρίζεται ανεξέλγκτα τόν 8% τῶν ἐσόδων τῆς Ἑργατικῆς Ἑστίας «ὑπέρ γενικωτέρων σκοπῶν καί μέσων τῶν ἐργατοϋπαλλήλων ή συνδικαλιστικής
ὁράσεως, προστασίας ή αναπτὺξεως ἐργατοϋπαλληλικῶν ἐπιδιώξεων καί παρακολουθήσεως καί μελέτης τῆς ἐξελίξεως τοῦ συνδικαλισμοῡ».

ΚΑΤΩ ΑΠο τήν αόριστη αὑτή διατὺπωση (παρ. 4 τοὺ αρθρου 14
τοὺ N. A. 3.755/57 ποὺ ’(«ἐξαιρετικα» διατηρήθηκε καί στό νόμο
673/77 για τήν «αναμόρφωαη» τῆς Ἑργατικῆς Ἑστίας) κρὺΘονταιμ
τα πραγματικα αἴτια τῆς κακοδαιμονίας καί τῆς - ἠθικῆς καί ὑλικῆς
- διαθρῶσεως τοὺ συνδικαλιστικοὺ κινήματος. Τα ποσα αὑτα, τα
όποῖα ό σημερινός πρόεδρος τῆς ΓΣΕΕ εἶχε χαρακτηρίσει, όταν
Πρίν από τήν δικατορία 6ρισκόταν στῆν δημοκρατική αντιπολίτευση, «μυστικα κονδὺλια για τήν ἐξαγορα τοὺ συνδικαλιστικοῡ
κινήματος» τα διαχειρίζεται ἐν λευκῶ ὸ Ὺπουργός ’Ἑργασίας. Τό
κονδὺλιο αὑτῆς τῆς κατηγορίας ὑπολογίζεται ὅτι ξεπερνα τα 70
ἐκατομμὺρια δραχμές. ï

H
«ΕΠΑΓΓἙΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ»
τῶν
στελεχῶν
τοὺ
συνδικαλιστικοὺκινήματος αποτελεῑ ένα από τα Βασικα
α’ίτια τῆς ὁργανωτικῆς καταστασης καί τῆς ἠθικῆς
διαθρωσης τοὺ συνδικαλισμοῡ. Τό φαινόμενα αὑτό δέν παρουσιαζεται σήμερα για πρώτη φορα. Ἔχει «ἡλικίαι» σαραντα χρόνων. 'H
δικατατορία Μεταξα για να ανταμοίψει τοὺς --συνδικαλιστέςιι της
για τήν πρόσφορα τους στό καθεστώς, συνέστησε τό ταμεῑο ἐπικουρικῆς αοφαλισης ἐκπροσῶπων καί ὑπαλλήλων ἐργατικῶν ἐπαγγελματικῶν όργανώσεων, τό ὁποῖο χορηγεῖ ἐπικουρική, σὺνταξη
οτοὺς αοφαλιομένους του.- Στό ταμείο αὑτό, τό καταστατικό τοὺ
ὁποίου εἶναι γεματο από προσωπικές καί φωτογραφικές διαταξεις
καί τροπολογίες για ναξ θολευτοὺν ὅλοι όσοι ἐχουν συμθαλλει
στόν.... «ιέλεὺθερο δημοκρατικό συνδικαλισμό» ασφαλίζονται οί
πρόεδροι καί οί γενικοί γραμματεῖς τῶν όργανώσεων καί τα μέλη
της διοικήσεως τῆς ΓΣΕΕ. Τό ασφαλιστικό δικαίωμα θεμελιῶνεται
μέ τή συμπλήρωση όρισμένων ἐτῶν αὑπηρεσίας» στίς ήγετικές
θέσεις τοὺ κινήματος. ,
ΤΟ «TAMEIO» τῶν ἐργατοπατέρων θεωρεῖται αντικειμενικα σαν
ένα από τα καρκινῶματα τοὺ έλληνικοὺ συνδικαλιστικοὺ κινήματος. Γιατί ùnô τή στιγμήποὺ ένας «συνδικαλιστήςιι αντί να ἐπιτελεῖ λειτούργημα, ὅπως πρέπει να εἶναι ό συνδικαλισμός, αναδείχνεται «ἐπαγγελματίας» καί προσθλέπει στή λήψη σὺνταξης, αν
διατηρήσει τόν θῶκο του, τότε κατι σαπιο ὑπαρχει στό 6ασίλειο
τοὺ ἐλληνικοῦ συνδικαλισμοὺ. .
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ,ή απόχτηση καί ή διατήρηση τῆς συνδικαλιστικῆς
ἰδιότητας ποὺ συνεπαγεται σὺνταξη, αποτελεί έναν από τοὺς, λόγους τοὺ κατακερματισμοὺ καί τῆς διασπασης τοὺ κινήματος, καθώς καί τῆς «ιαποτελεαματικότητας» τῶν κυόερνητικῶν παρεμΘασέων, μια καί ό mes «συνδικαλιστήςυ γίνεται εὑκολος δέκτης τῶν
κρατικῶν Θελήσεων προκειμένου να διατηρήσει τή δραχμοφόρα
Θέση του. ’
ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ κατεστημένο όχι μόνο μαχεται για τήν διατήρηση τοὺ ταμείου αὑτοῦ, αλλα σέ συνεργασία μέ τήν κυθέρνηση
φροντίζει για τήν οἰκονομικήεὺρωστία του για να καλύπτει τόν
«κοινωνικό» ρόλο του. 'H κυθέρνηση καί ή ΓΣΕΕ φρόντισον ὥστε
στό Νόμο για τήν Ἑργατική ’Ἑστία να ἐνταξουν διαταξη ποὺ όρίζει
ὁτι ὅλοι σί ἐργαζόμενοι ed πληρώνουν για τή σὺνταξη τῶν
«συνδικαλιστικῶν τους ἐκπροσῶπων». Μέ τό Νόμο αὑτό ή ’Ἑργατική Ἑστία Θα διαθέτει τό 10% τῶν ἐσόδων της για τήν ἐνίσχυση
τῶν ταμείων τῶν ἐργατοπατέρων. Τόν πέρασμένο χρόνο τό ταμεῑο
εἰσέπραξε από τήν E.E. 61 ἐκατομμὺρια δραχμές.
O «ZYNAIKAAIZTEX» ἐκτός από τό ταμείο τῶν ἐργατοπατέρων
έχουν καί αλλη πηγή συνταξιοδότησης, μέ τήν προὺπόθεση ὅμως
να έχουν προσφέρει «ἐθνικές ὑπηρεσίεςυῑ Τό αρθρο 51 τοῦ Ν.Δ.
2698/53 προθλέπει ὅτι μέ απόφαση τοὺ διοικητικοὺ συμθοὺλιου
τοὺ ΙΚΑ καί μέ έγκριση τοὺ ’Υπουργοὺ Ἑργασίας, μπορεῑ να χορηγεῑται σὺνταξη σέ ασφαλισμένους, ἐφ’ ὅσον ἐχουν πραγματοποιήσει τουλαχιστον 750 ήμέρες ἐργασίας καί ἐχουν συμπληρώσει τό
55 ἐτος τῆς ήλικίας τους «ἐφ’ ὅσον οὑτοι αποδεδειγμένως προσέφεραν διακεκριμένας ἐθνικας ὑπηρεσίας καί διετέλεσαν ἐπί
πέντε τουλαχιστον ἐτη μέλη τῆς διοικήσεως τῆς ΓΣΕΕ ῆ πρόεδροι
ἠ γραμματεῖς ἐργατικῶν ἐπαγγελματικῶν ὸργανῶσεων»1... ι
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3Αδυναμίες καί ἀνισομερη ἀνάπτυξη
τοῦ σύνδικαλιστικοῦ κινήματος
Τοῦ Θόδωρου Κσῑσσνὲβσ

ΣΕ Γ ΕΝΙΚΕΣ γραμμές, τό ἑλληνικά συνδικαλιστικό κίνημα στό σύνολό του, χαρακτηρίζεται
ἀπό ὀργανωτική ἀδυναμία, ἔλλειψη μαζικότητας
καί περιορισμένη ὁιαπραγματευτική ἰσχύ. Ἡ
ὂιαπίστωση αὐτή ἀφορᾱ τούς κυριότερους ἀνώτερους φορεῖς τοῦ κινήματος καί γενικότερα τήν
πλειοψηφία τῶν ἐργατοϋπαλληλικῶν ὀργανώMIA EIAIKOTEPH.600 καί σημαντικὴ ιδιὸμορφια τοῦ ιλληνικοῦ συνδικαλισμοῦ, εἶναι ὅτι παρουσιάζει μιά έντονα ἀνισόμερη ἀνάπτυξη, σέ πολὺ μεγαλύτερο 6019116 ἀπ’ ὅτι ἀντίστοιχα παρατηρεῖται στίς μητροπολιτικές χῶρες.

ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τήν ἓλλειψη μαζικότητας τῆς πλὲιοψηφίας τῶν ὀργανώσεων καί τή συνδικαλιστική ἄπνοια πού
παραδοσιακά ἐπικρατεῖ σέ μεγάλο μέρος τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς ζωῆς, ὁρισμένοι κλάδοι παρουσιάζουν ψηλό ὂαθμό
συνδικαλιστικῆς πυκνότητας καί δυναμικότητας. Αὐτό ἀφορᾶ
κύρια τίς ἀκόλουθες περιπτώσεις;
O Κοινὴ ὠφέλεια (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΥΛΕΝ, ΟΣΕ, ΗΛΠΑΠ,
ΕΟΠ, ΕΛΤΑ, ἀστικές καί ἀεροπορικές συγκοινωνίες, N000κομεῖα, κλπ.).
Ο Τράπεζες, Ὀργανισμοί Τοπικής Αὐτοδιοίκησης.
Ο Μεταλλεῖα, ναυτιλεία, μεγάλες διομηχανικές ἐπιχειρήσεις.
Ο Δάσκαλοι, καθηγητές γυμνασίων, ἐπιστημονικὸ προσωπικο
Πανεπιστημίων, διάφοροι τεχνικοί κλάδοι δημοσίου,κλπ.
ΣΤΟΥΣ ΠΙΟ πάνω κλάδους, 16 11000016 τῶν μισθωτῶν ποῦ
εἶναι γραμμένοι στίς ἀντίστοιχες ὀργανώσεις, συνήθως ξεπερνᾶ
τό 80% τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἀπασχολούμενων. Ἰδιαίτερα μάλιστα σέ ὁρισμένες περιπτωσεις, κυρίως στίς Τράπεζες,
στὸν ΟΤΕ, τή ΔΕΗ, στὸν ΟΣΕ, στίς ἀπικές πγκοινωνίες, 16‘

σεων. Ἷὸιαίτερα ἀὸύναμα εἶναι τά σωματεῑα τῶν
ἰδιωτικῶν ὑπάλληλων καί τῶν ἐργαζόμενων γενικά στίς μικρομεσαῖες οἰκονομικές ἐκμεταλλεύσεις (κάτω τῶν 100 ἀτόμων). Οἱ τελευταῐεςαύτές, ὅπως εἶναι γνωστό, ἀπασχολοῦν τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν μισθωτῶν στόν ἰὸιωτικό καί
τόν ἡμιὸημόσιο τομέα τῆς οἰκονομίας.
Ο Στήν ἐντονη ἁνάπτυξη τοῦ κλάδου κατά τήν περίοδο
ἐκείνη καί στή σημασία του γιά τήν ἐθνική οἰκονομία.
Ο Στο σχετικά μεγάλο μέγεθος τῶν καπνοὸιομηχανικῶν ἐκμεταλλεύσεων καί
Ο Στίς καταπιεστικές καί μονότονες συνθῆκες ἐργασίας τοῦ
κλάδου. '
KATA τή μεταπολεμική περίοδο ἡ συνδικαλιστική συνειδητοποίηση καί δυναμικὸτητα τῶν καπνεργατῶν ἐξασθένισε στα-’
διακά, Αὐτό θά πρέπει νά ἀποδοθεῇ

Ο Στή σχετική μείωση τῆς σημασίας τῆς καπνοόιομηχανίας
γιά τήν οἰκονομία καί
Ο Στήν τεχνολογική πρόοδο που εἶχε ῶς ἀποτέλεσμα νά
ἐλαττωθεῐ σημαντικά ô ἀριθμός τῶν άπασχολούμενων 016v
κλάδο, ἀλλά καί νά δελτιωθοῦν σχετικά οἱ συνθῆκες ἐργασίας
γιά ὅσους ἀπέμειναν. ”Ας σημειωθεῖ ὅτι στήν τεχνολογική
1196060 ὀφείλεται ἐπίσης ἡ σταδιακή ἐξασθένηση τῆς συνδικαλιστικῆς δυναμικότητας σέ ὡρισμένους παραδοσιακούς συντεχνιακούς κλάδους ὅπως; τσαγκαράδες, ἀλευροποιοί, ἀρτοποιοί, ὑαλουργοί, κλπ.
ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ διαπιστώνεται ὅτι σέ ὅλους τοὺς κλάδους
ποῦ ἀναφέρθηκαν πιό πάνω καί πού παρουσιάζουν σήμερα
ψηλή συνδικαλιστική δυναμικότητα, ἡ συμμετοχή τῶν μισθωτῶν στίς ἀντίστοιχες ὀργανώσεις, δέν εἰναι μονο φανερή 61116
τήν άπλή ἐγγραφή τους στά μητρῶα τῶν σωματείων, (
ἄλλωστε, 16 τεκμήριο αὐτό μπορεῐ νά εἰναι 61111111061111]σιμο). Ἡ συνδικαλιστική συμμετοχή τους στή ζωή τῶν σωματείων ἀποδεικνυεται ἐπίσης καί ἀπό 16 γεγονός ὃτι 11011016601λουν τακτικά τίς συνδικαλιστικές συνδρομές τους (εἶναι δηλαδή ταμειακῶς ἐντάξει). Συνήθως οἱ σχετικές εἰσφορές κατακρατοῦνται ἀπό 16 μισθό, 61116 τόν ἐργοδὸτη, καί καταόάλλονται ἀπ’ εὐθείας στὸ δικαιοῦχο σωματεῑο (check — off system).
Σέ ὁρισμένες πάλι περιπτωσεις, οἱ συνδικαλιστικές εἰσφορές
εἰσπράττονται 6111‘ εὐθείας ἀπό τά μέλη, μέ τίς γνωστές κλασικές μεθόδους (ἐκδοση ἀποδείξεων, μπλοκάκι, ἐπικολληοη ἐνσήμων). ·
AAAA ή συνδικαλιστικοποίηση τῶν μισθωτῶν, πάντα στίς
ἰσχυρές συνδικαλιστικά κατηγορίες πού προαναφέρθηκαν, εἰναι φανερή στήν πρχάξη καί 61116 ένα ἄλλο ἰδιαίτερα σημαντικό
στοιχεῖοῑ τή σχεδόν καθολική συμμετοχή τους στίς κινητοποιήσεις τῶν ὀργανώσεὼν τους.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ καταλήγουμε 016 ὅτι ἡ ψηλή δυναμικότητα τῶν ὀργανῶσεων στούς ἰσχυρούς συνδικαλιστικά κλάδους στηρίζεται σέ δυο ἀλληλένδετες καί στέρεες ὅάσειςῑ

11000016 αὐτό πλησιάζει 16 100%.
ΑΣ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ἐπίσης ὅτι σέ μερικές ὁριακές κατηγορίες
ἐργατῶν, λειτουργοῦν ὁρισμένα κλειστά σωματεῐα, δηλαδή ὀργανὼσεις ὅπου συμμετέχουν ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι στο σχετικό
κλάδο. Χαρακτηριαστική τέτοια περίπτωση εἰναι ἡ ΕΤΗΠΤΑ
(Ἕνωση Τεχνιτῶν Ἡμερήσιου καί Περισδικοῦ Τύπου Ἀθηνῶν
- Τυπογράφοι). T6 σωματεῐο αὐτό ἀποτελεῖ ἴσως 16 μοναδικὸ
συνεχιστή τῆς περιορισμένης γιά τήν Ἑλλάδα συντεχνιακῆς
παράδοσης περασμένων ἐποχῶν. ’Ἄλλη γνωστὴ περίπτωοη
κλειστοῦ σωματείου εἰναι τῶν Σταφιδεργατῶν Ἡρακλείου.
Κλειστά σωματεῖα λειτουργοῦν ἐπίσης καί σέ πολλούς κλάδους
τῶν φορτοεκφορτωτῶν καί τῶν λιμενεργατῶν.
OI ΟΡΓΑΝΩΣΙΞῙΣ τῶν οἰκοδόμων, παρΙ ὅλη τή σχετικά χαμηλή συνδικαλιστική τους πυκνότητα, παρουσιάζουν ψηλή δυναμικότητα. Αὐτό ἀφορᾱ ἰδιαίτερα τήν περίοδο 1955 - 67 που
οἱ οἰκοδόμοι, κύρια ἐξ αἰτίας τῆς ἔντονης ἀνάπτυξης τοῦ κλάδου, ἀνέπτυξαν σημαντική συνδικαλιστική δραστηριέηητά (ὄλ,
πίνακα 2). Ἑνας ἐπί πλέον λόγος γιά τήν αὐξημένη συνδικαλιστική συνειδητοποίηση τῶν οἰκοδόμων ἧταν ἡ ἀπασχόληση
στόν κλάδο πολλῶν δραστήριων στελεχῶν τῆς ἀριστερᾶς που
δέν εὕρισκαν δουλειά σέ ἄλλους χώρους ἐργασίας, ὅπου εἶχε
Ο Τήν οἰκονομική τους αὐτάρκεια (πού ἀποκτᾶται μέ τίς
γενικά ἐπικρατήσει ἡ πρακτική τῶν πιστοποιητικῶν κοινωνι“ ἀπ’ εὐθείας εἰσφορές ἀπό τά μέλη) καί
κῶν φρονημάτων. \ '
O Τήν ψηλή συνδικαλιστική συνειδητοποίηση καί συνοχή

IAIAITEPA ἰσχυρές παρουσιάζονται καί οἱ καπνεργατικές
ὀργανώσεις, ἀλλά γιά τά χρόνια 1922 - 26. Αὐτὸ ὀφείλεται
πρωταρχικά;
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τῶν μελῶν τους, _

ΕΔΩ θά πρέπει νά σημειωθεῐ ὅτι ἡ συνδικαλιστική συνειδητοποίηση τῶν ἐργαζόμενων, εἴτε εἰναι θετική εἴτε ἁρνητική, δέν

Ὲξὲλιξη τοῡ οἰκονομικὰ ἐνεργοῦ πληθυσμοῡ κατα
κλὰδο οΙκονομικῆς δραστηριότητας (Ποσὰ σε χιλιάδες ἂτομο).

ΡοΥΝτοΛΦ ΝτΡΑῙκΩΡΣ
ΛοΡεΝ ΓκΡΑιΗ

AIKAITgMA

Πηγήε ῑτοτιστικές Ἐιετηρϋῦες ΕΕΥῈ 1931,1957,1966,197u.
VEnu.: Τά μερικᾶ ὑπόλοιπα lad ιορουσιάζονται cris ἑιῦ μέρους στηλες
ὀφείλονται σέ στρογγυλοιοιῆσεις τῶν ἁπόλυτωυ ἀριθμῶν.

ἀποτελεῖ ἕνα αὐτοφυές καί τυχαῖο φαινόμενο, οὔτε ἐξηγεῖται
με ἀόριστους ἀφοριομοὺς. Οἱ ὃιαπιοτώοεις αὐτὲς θά πρέπει νά
τονιοτοῦν ἰδιαίτερα, σε σχὲοη με τή στείρα καί πεοιμιστική
εκείνη προὸληματική ὁρωμένων-πού χωρίς νά διερευνοῦν τά
αἴτια καί τήν πραγματικότητα, καταδικάζουν τήν ἑλληνική ἐργατική τάξη γιά τή χαμηλή - ὅπως αὐτοί ὑποστηρίζουν — συνδικαλιστική της ουνειδητοποίηοη.
ΑΛΛΑ ἡ ὲλληνική ἐργατικὴ τάξη, οτό ὅαθμό πού τῆς τό ἐπετρεψαν οἱ οἰκονομικὲς καί πολιτικες συνθήκες, ἔχει νά ἐπιδείξει ἀξιόλογη ὀργανωτική καί ἀγωνιστική δραστηριότητα. Καί
χωρίς ἀμφιὸολία δεν εἶναι ὑπεύθυνη γιά τή γενικότερα ἀρνητική εἰκόνα (ὄιν καί ὑπάρχουν καί οἱ θετικες πλευρὲς) πού παρουσιάζει ὁ ἑλληνικός ουνὸικαλιομός.
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ, οἰκονομικοί καί πολιτικοί παράγοντες εὐθύνονται πρωταρχικά γιά τή γενικότερη ἀδυναμία καί τήν ἀνισόμερη ἀνάπτυξη πού χαρακτηρίζει τό ἑλληνικό συνδικαλιστικό
κίνημα. Ἀποφαοιοτική οημααία ἔχουν εἰδικότερα οἱ ἀκόλουθοι οῑκονομικοί παράγοντες ποὺ ἀποτελοῦν ὂασικά χαρακτηὲ
ριστικά τῆς περιφερειακῆς καί εξαρτημῶιης ἀνάπτυξης τῆς ἑλληνικής οἰκονομίαςῑ

Ο Περιορισμὲνος ἀριθμός μισθωτῶν στό σύνολο τοῦ οἰκονιμικά ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ.
Ο Καθυστερημένη καί ἀναιμική ἀνάπτυξη τῆς ὄιομηχανίας
καί εἰὸικότερα τῆς ὄαριᾶς ὄιομηχανίας.
Ο Ὑπερτροφία τοῦ τομέα τῶν ὑπηρεσιῶν καί ἰὸιαίτερα
τῶν ἐμπορικῶν, ναυτιλιακῶν καί μεταπρατικῶν δραστηριοτητων.
Ο Μ ικρό μέγεθος οἰκονομικῶν ἐκμεταλλεύσεων.
Ο Μακροπρόθεσμα περιορισμένη ὁυνατότητα ἀποσχόλησης.
ΟΣΟΝ ἀφορά τόν πρῶτο ἀπό τοὺς πιό πάνω οἰκονομικοὺς
παράγοντες, σημειώνεται συνοπτικά ὲὸῶ ἡ παραδοσιακά περιορισμὲνη ἀναλογία τῶν μισθωτῶν οτό οὑνολο τοῦ οἰκονομικὰ
ἐνεργοῦ πλυθηομοῡ. Ἡ ἀναλογία αὐτή ἀνέρχεται τό 1928 σε
25,7% (664.000 ἄτομα), τό 1951 σε 36,8% (1.046.000), τό
1961 σε 33,5% (1.220.000) καί μόλις τό 1971 φτάνει τό 41,8%
(1.372.000— ΣτατιοτικὲςἘπετηρίδες ΙΞΣΥΕ - ὄλ.Ι καίΥ σχῆμα Α)
Συγκριτικά ὲδῶ ἀναφέρεται ὅτι οτίς μητροπολιτικὲς χῶρες τοῦ
καπιταλισμοῦ ὅπου τά συνδικαλιοτικά κινήματα παρουοιάζουν ἓντονη δυναμικότητα, τά ἀντίστοιχα ποσοστά, γιά τή
μεταπολεμική περίοὸο, ξεπερνοῦν τό 70%. Φυσικά δέν χρειάζεται νά τονιστεῖ ἡ οημασία τοῦ παράγοντα αὐτοῦ γιά τό συν-

Ποιός γονιός καί Ποιός δαοκαλος
μΠορεῑ να Πεῖ ὅτι δὲν αντιμετωΠίζει
Πλῆθος Προθληματων με τό Παιδιά
οτό σΠίτι ἥ οτήν ταξη;
Ἀναρίθμητα καθημερινα Προθλήματα Πού
αναΠηδοῡν αΠό τίς οχεοεις ἐνηλίκων Παιδιῶν, Προθλήματα Ποὺ κανουν γονεῖς καί
διδασκάλους v0 Παρατοῡν καθε ΠροοΠαθεια αΠογοητευμενοι («M‘ αὑτό τό Παιδί δε
γίνεται τίΠοτε») ἢ v0 καταφεύγουν 06000νιοτα σε μεθόδους Πού κατα κανόνα χειρο- ’
τερεύουν τήν κατόσταοη. Κι ὅμως, 0v οἱ
ενήλικοι αναγνωρίσουν οτό Παιδί τό δικαίωμα του να εἶναι Παιδί, 0v κατανοήσουν
ὅτι τό Παιδί ἀρνεῖται να καταλαθει τή
γλῶσσα τῆς τιμωρίας καί ὅτι ἀντίθετα τοῦ
εἶναι Πολύ κατανοητες οὶ συνεΠειες Πού
αΠορρέουν αΠό τίς Πράξεις του, τότε θα
χτίζονταν μια καινούρια καί Πιό -εύτυχισμενη σχεοη αναμεσα οτό Παιδί καί οτόν
ενήλικο.

Βοηθῆοτε τό Παιδί v0 διαμορφώσει

τό μέλλον τοῡ ἀνθρώπου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΛΑΡΟΣ
Κεντρική διαθεοη-Παραγγελίεςῑ
i ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 Ἀθήνα 142 Τηλ. 3618457 J
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ΣΧΗΜΑ Α’
Ποσοστισίσ μετοθολή μισθωτῶν σὺτοοπσσχολουμένων καί ὲργοδοτῶν στό σύνολο τοῦ οΙκονομικά
ἐνεργοῦ πληθυσμοῡ. Ἀπογρσφὲς (ΕΣΥΕ); 1928,
1951,1961, 1971.

δικαλιστικό κίνημα, γιά τό ὁποῖο κύριος λόγος ὕπαρξης εἶναι
οἱ ἀπασχολούμενοι μέ σχέση ἐξαρτημένης ἐργασίας, δηλαδή οἱ
μισθωτοί.
ANAAOF ΕΣ ἀρνητικές ἐπιπτώσεις γιά τίς ἐλληνικές συνδικαλιστικές ὀργανὼσεις εἶχε στό παρελθόν καί ἡ περιορισμένη
σημασία τῆς 6ιομηχανίας, πού σέ ὃιεθνή κλίμακα ἀποτελεῖ τήν
πρωτοπόραδύναμη κρούσης τῆς ὀργανωμένης ἐργατικής δράσης. Ὁ τομέας αὐτός ἀπασχολοῦσε τό 15,7% (430.000 ἄτομα)
τοῦ οἰκονομικὰ ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ τό 1928, τό 15,8%
(450.000) 10 1951, 10 13,4% (489.000) τό 1961 καί τό 16,4%
(540.000) 1:0 1971 (Στατιστικές ἐπετηρίδες ΕΣΥΕ, 6λ. καί πίνακα 2, καθώς καί σχῆμα Β). “ “
ΑΚΟΜΗ, ἰδιαίτερα σημαντικὴ εἶναι ἡ ἱστορική παρουσία
τοῦ τομέα τῶν ὑπηρεσιῶν, πού δένδικαιολογεῖται ἀπό τό ἐπίπεδο τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης τῆς χώρας. Σύμφωνα μέ τή
διεθνή ἱστορικὴ ἐμπειρία, οἱ ἀπασχολούμενες στὸν τομέα αὐτό
μικρομεσαῐες τάξεις δέν χαρακτηρίζονταν, στό παρελθόν του-

λάχιστο, ἀπό ψηλο ὅαθμο συνδικαλιστικῆς συνδειδητοποιησης
καί δραστηριότητας. Ἐπί πλέον,ἰδιαίτερα ἐντονηχγιά τήν ἐλληνική οἰκονομία ὑπῆρξε ἡ παρουσία τῶν ἐμπορικῶν ναυτιλιακῶν καί μεταπρατικῶν δραστηριοτήτων πού δέν προσφέρονται
συνήθως γιά ἀξιόλογη συνδικαλιστική ὃράση. I
AFI’ ΟΛΟΥΣ τούς οἰκονομικούς παράγοντες πού ἐπέδρασαν
ἀρνητικά στό συνδικαλιστικό κίνημα, 1110 σημαντικός φαίνεται
νά εἶναι 10 ἰδιαίτερα περιορισμένο μέγεθος τῶν οἰκονομικῶν
ἐκμεταλλεύσεων. ’Ὀπως εἶναι γνωστό, ἡ συνδικαλιστική συνειδητοποίηση καί δραστηριοποίηση εὐνοεῑται ἰδιαίτερα ὅπου
ὑπάρχει μεγάλη συγκέντρωση τῆς παραγωγῆς. Ἀντίθετα, ἐλάχιστα ἀναπτύσσεται σέ μικρές οἰκονομικές ἐκμεταλλεὺσεις καί
εἰναι σχεδόν ἀνύπαρκτη στίς περισσότερες ἐπιχειρήσεις πού
ἀπασχολοῦν κάτω ἀπό 10 ἄτομα. ’Ὀπως φαίνεται καί ἀπὸ τόν
πίνακα 3, στήν περίπτωση τῆς χώρας μας, σέ σύνολο 466.000
ἀπασχολοὺμενων στή μεταποίηση 10 1963, οἱ 256.000 ἐργάζονται σέ ἐπιχειρήσεις - 6ιοτεχνίες κάτω τῶν 10 ἀτόμων.
Ἀκόμη, 00 πρέπει νά τονιστεῑ, ὅτι σέ σχέση μέ τά ἀντίστοιχα
δεδομένα τῶν μητροπολιτικῶν χωρῶν, πολύ περιορισμένος
ἀριθμός ἐπιχειρήσεων ἀπασχολεῖ πάνω ἀπό 100 ἄτομα.
ΊῈΛΟΣ, σημειῶνεται ὅτι ἰδιαίτερα ἀρνητικές ἐπιδράσεις γιά
τό συνδικαλιστικό κίνημα εἶχαν οἱ μακροπρόθεσμα περιορισμένες δυνατότητες ἀπασχόλησης καί εἰδικὸτερα ἡ ἀδυναμία
τοῦ ἀστικοῦ τομέα τῆς ἐλληνικής οἰκονομίας νά ἀπορροφήσει
τό πλεονάζον ἀγροτικὸ δυναμικό. Σύμφωνα καί μέ τή θεωρία
τῆς συνδικαλωτικής ἀνάπτυξης, ἡ διαπίστωση αὐτή ἀφορᾶ
ἰδιαίτερα τά κινήματα τῶν περισσότερων περιφερειακῶν χωρῶν ὅπως ἡ Ἑλλάδα, πού δέν ἐχουν ἀνδρωθεῖ στό παρελθόν,
ἐτσι ὥστε σέ περίοδους οἰκονομικῆς ῦφεσης νά παρέχουν μιά
ὁρισμένη προστασία στά μέλη τους ἀπό αὐθαίρετες ἀπολύσεις.
Ἐνδεικτική τῆς ἱδιας διαπίστωσης εἰναι ἡ σημερινή οἰκονομική
καί συνδικαλιστική συγκυρία στή χώρα μας.
ΟΛΑ '10 οἰκονομικὰ δεδομένα ποῦ’ἀναλύθηκαν πιό πὰνω
ἐξηγοῦν ὡς ἕνα 600110 τήν ἱστορικὴ ἀδυναμία καί ἐλλειψη μαζικότητας τοῦ κινήματος, καθώς καί τή σχετικά χαμηλή συνδικαλιστική πνειὸητοποίηση ἐνὸς σημαντικοῦ μέρους τῶν ἐργατοῦπάλληλων στήν Ἑλλάδα. Ἀλλά οἱ διαπιστώσεις αὐτές δέν
θά πρέπει νά ἐξετάζονται μεμονωμένα. ’Ὀπως ἤδη τονίστηκε,
ἐντάσσονται ἀναπὸσπαστα μέσα στὸ γενικότερο ἱστορικὸ τους

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΙίΝο1 ι lil’lI-YI‘UYIl.\/\§\ll.\()l ΣΊἨΝ ΕΛΑΑΔΑ
O ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ τοῦ
πραγματικοῦ ἀριθμοῦ τῶν σύνδικαλισμένων μισθωτῶν στήν Ἑλλάδα, ἀποτελεῖ μιά ἰδιαίτερα
παρακινδυνευμένη στατιστική
ἀσκηση. “H ἐλλειψη ἐλεγμένων
καί ἀναλυτικῶν στοιχείων καί ἡ
σοὸαρή ὑποψία ὅτι πολλά ἀπ’
αὐτὰ πού ὑπάρχουν δέν ἀνταποκρίνονται στήν πραγματικὸτητα,
ὁδηγεῖ σέ μερικὸ ἀδιέξοδο τόν
ἐρευνητή πού προόληματίζεται α’
αὐτό τό ἐρώτημα.
ΣΥΜΦΩΝΑ μέ 10 στοιχεῖα
πού παρέχουν οἱ ἀνώτερες ὀργανῶσεις καί ὁ ΟΔΕΠΕΣ (Ὀργανισμός Διαχειρίσεως Εἰδικῶν
Πόρων Ἐργασιακῶν Σωματείων), κατά τήν τρέχουσα περίοδο, ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν
γραμμένων σέ ὅλα τά ἐργατοϋπαλληλικά σωματεῖα τῆς χώρας,
στὸν ἰδιωτικό καί στόν ἡμιδημὸσιο τομέα, πλησιάζει 10...
1.000.000! ”Αν δεχτοῦμε τούς ἐντονα πληθωρικούς αὐτούς ἰσχυρισμούς, συμπεραίνουμε ὅτι ἡ
συνδικαλιστική πυκνότητα οτήν
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Ἑλλάδα (ποσοοτό συνδικαλισμένων μισθωτῶν στό σύνολο τῶν
μισθωτῶν) ξεπερνᾶ τό 70%".
Ἔτσι θριαμὸευτικά τό συνδικαλιστικό κίνημα τής χώρας μας
καταλαμόάνει τά πρωτεῖα στόν
τομέα τής μαζικὸτητας καί ὀργανωτικής ἀποτελεσματικὸτητας.
Γιατί, ὅπως φαίνεται καί ἀπό 1:0v
πίνακα I, 0 μέσος 09o; τῆς συνδικαλωτικής πυκνότητας οτίς
χῶρες τῆς EOK κυμαίνεται
μεταξύ 40% μέ 50%. v ΦΥΣΙΚΑ, οἱ πιὸ πάνω ἐκτιμήσεις δέν παίρνονται 006090
ὑπόψη ἀπὸ κανένα γνώστη τῆς
ἑλληνικῆς συνδικαλωτικής πραγματικότητας. Βρίσκονται ’ πιό
κοντα στή σφαίρα τῆς φαντασίας,
παρά 010 0910 τῆς ἀντικειμενικής
ἀλήθειας. Γιατί εἰναι γνωστό πῶς
πολλές ἐργατοῦπαλληλικές ὀργανώσεις γρὰφουν στά μητρῶα τους
περισσότερα μέλη ἀπ’ ὅσα πραγματικά διαθέτουν. ’ἰδιαίτερα μάλιστα 05’ κλάδους ὅπου οἱ μισθωτοί εἰναι ἀπομονωμένοι σέ πολλές
μικρές ἐπιχειρήσεις, οἱ σχετικές

αὐθαιρεσίες τῶν διοικήσεων τῶν
σωματείων εἰναι ἀδύνατο νά
ἐλεγχθοῦν στήν πράξη. Καί δέν
εἶναι καθόλου ἀπίθανες οἱ περιπτώσεις ἐκεῐνες, ὅπου ὁρισμένες,
ὀργανώσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερο ἀριθμό γραμμένῶν μελῶν
ἀπό τό σύνολο τῶν μισθωτῶν τοῦ
κλάδου πού ὑποτίθεται ὅτι ἐκπροσωποῦν.
ΓΙΑ ΝΑ ἀποφευχθοῦν αὐτές οἱ
ἐξωπραγματικές ἐκτιμήσεις, ἔχει
γίνει γενικά ἀποδεκτὸ ὅτι στήν
περίπτωοη τῆς χώρας μειςᾲ ὁ
πραγματικός ἀριθμός τῶν συνδικαλισμένων θά πρέπει νά ὑπολογίζεται μέ ὂάση τόν ἀριθμό τῶν
ψηφισάντων μελῶν. T0 κριτήριο
τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ψηφισάντων
ἄλλωστε, χρησιμοποιεῖται καί γιά
τούς ἀκολούθους λόγους
0 F10 τόν προοδιορισμό τῆς
ἀντιπροσωπευτικὸτητας μεταξύ
δυό παρεμφερῶν ὀργανώσεῶν 0‘
ἐναν κλάδο ἐργαζομένων καί εἰδικὸτερα γιά τή σύνσψη τῶν συλλογικῶν πμὸάσεωπν.
0 F10 τήν»ἐκλογική ἐκπροσῶ-

πευση σέ ἀνώτερες συνδικαλιστικές ὀργανώσεις.

Ο Γιά 10v προσδιορισμὸ τοῦ
ποσοῦ πού 00 κατανεμηθεῑ στά
σωματεῖα ἀπό 1:0v ΟΔΕΠΕΣ
(καταδολή ἐπιχορήγησης ἀνάλογα μέ τόν ἀριθμὸ τῶν ψηφισάντων μελῶν τοῦ κάθε σωματείου).
ΣΥΜΦΩΝΑ πάντα μέ τά στοιχεῖα πού μᾶς παρέχουν οἱ ἁρμό0101 τῶν συνδικαλιστικῶν ὀργανῶσεῶν καί τοῦ ΟΔΕΠΕΣ, ὁ
ωνολικὸς ἀριθμός τῶν ψηφισάντων οτίς ἐκλογές ὅλων τῶν ἐργατοϋπαλληλικῶν σωματείων τῆς
χώρας (τοῦ ἰδιωτικοῦ καί τοῦ
δημόσιου τομέα), ἀνέρχεται σήμερα σέ 600000 ἄτομα περίπου.
ΑΛΛΑ στήν πράξη ἀκὸμη καί·
ὁ ἀριθμός τῶν ψηφισάντων μελῶν μπορεῑ 110 μήν ἐκφράζει τόν
πραγματικό ἀριθμό τῶν συνδικαλισμένων μισθωτῶν. 'H ἱστορία
τοῦ ἐλληνικοῦ ἐργατικοῦ κινήματος, σέ μεγαλύτερο τουλάχιστο
600110 ἀπ’ ὅτι ἀντίστοιχα ἰσχύει
σέ ἂλλες χῶρες; ἐχει νὰιέπιδείξει

ΣΧΗΜΑ Β’
ﬂoaocr'rlaia μετοθολή οἰκονομικὰ ἐνεργοῦ πληθυσμοῡ στούς κλάδουςῑ Γεωργία, ’Υπηρεοίες καί
wamwh—Bwnﬂm.

πλαίσιο πού χαρακτηρίζει ὄχι μὸνο τήν οἰκονομική, ἀλλά καί
τήν ἀλληλένδετη μ’ αὐτήν πολιτική ἐξέλιξη τῆς χώρας,έξέλιξη
πού εἶχε ἀνάλογες ἀρνητικές ἐπιδράσεις στήν ἀνάπτυξη τοῦ
συνδικάλιστικοῦ κινήματος. Οἱ ἒντονες πολιτίκές ἀνακατατάξεις τοῦ μεσοπόλεμου, η’δικτατορία τῆς 4ης Αὐγούστου, ὁ έμφύλιος πόλεμος, ἡ μεταπολεμική πόλωση, ἡ ἀπόλυτη κυριαρχία
τῆς Δεξιᾶς καί ἡ δικτατορία τῆς 21ης Ἀπριλίου, ἐλάχιστα εῦνὸησαν τήν ὁμαλή ἀνάπτυξη τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος τῆς χὼρας. Μέσα στό ῖδιο πλαίσιο θά πρέπει νά ένταχθεῐ ἰδιαίτερα, ἡ
παραδοσιακά έντονη παρεμὸατική πολιτική τοῦ κράτους στίς
έργασιακές σχέσεις καί τό συνδικαλιστικὸ κίνημα,
Η ΠΡςΟΣΠΑΘΕΙΑ τῶν διάφορων διαδοχικῶν κυόερνήσεων
γιά τόν ἔλεγχο τῶν έργατοῦπαλληλικῶν ὀργανώσεων «ἀπό πάνω», εἶχε καί μιά ἄλλη ἐπί μέρους συνέπεια; συντέλεσε στήν
ἀνισὸμερη ἀνάπτυξη τοῦ κινήματος. Αῠτὸ ὀφείλεται 01:6 γεγονός ὅτι ὁ κρατικός παρεμὸατισμός στίς ἐργατικές ὀργανώσεις
καί στίς συλλογικές διαπραγματεύσεις λειτούργησε μέ έπιτυχία

ZuvébuaALUTLuﬁ Πυκνότητα στίς χῶρες τῆς
ΕΟΚ,στίςἈρχές τῆς Τρέχουσας Δεκαετύας.
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Πηγῆτ Ssocial Sityation in the
commynity l972,Brussels,EEC,1973
πολλές περιπτώσεις πλασματικῶν
ψηφοφοριῶν στά έργατοϋπαλληλικά σωματεῐα.’ Οἱ ψηφοφορίες
αὐτές, που ἀρκετές φορές στήν
πραγματικότητα εἶναι ἀνεξέλεγκτες, καταλήγουν στή διαιώνιση
τοῦ «πατερναλιστικοῦ συνδικαλισμοῡ», δηλαδή τοῦ συνδικαλισμοῦ πού ἐλέγχεται «ἀπό-πάνω».
Βασικά χαρακτηριστικά τοῦ φαινόμενου αὐτοῦ, πού συναντᾶται
καί σέ ἄλλες περιφερειακές χῶρες, elven:

μὸνο στοὺς ἀδύναμους, συνδικαλιστικά, κλάδους. Στοὺς κλάδους δηλαδή ἐκείνους πού ἐξ αἰτίας τῶν ἀρνητικῶν οἰκονομικῶν καί θεσμικῶν δεδομένων-κάτω ἀπό τοὺς ὁποίους λειτουργοῦν, δέν εὐνοεῑται ἡ ἀνάπτυξη τῆς συνδικαλιστικῆς δραστηριοποίησης καί συνειδητοποίησης τῶν έργατοϋπάλληλων.
ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ἰσχύει στήν περίπτωση τῶν συνδικαλιστικά κ
ἰσχυρῶν κλάδων (κοινή ὠφέλεια, μεταφορές, τράπεζες, μεταλλεῖα, μεγάλες ἐπιχειρήσεις, κλπ.) Ὁ κρατικὸς περαμόατισμός
δέν εἶναι εὔκολο νά καρποφορήσει στήν περίπτωσή τους, έκτός
ὂέόαια ἀπὸ τήν περίοδο δικτατορικῶν διακυὸερνήσεων τῆς
χώρας. Αὐτό ὀφείλεται στήν ψηλή συνδικαλιστική συνειδητοποίηση καί συνοχή τῶν ἐργατοϋπάλληλων πού εἶναι ἀποτέλεσμα ὁρισμένων οἰκονομικῶν καί Θεσμικῶν παραγόντων κάτω
ἀπό τούς ὁποίους λειτουργοῦν παραδοσιακά οἰ πιό πάνω κλάδοι. Οἱ ὃασικότεροι ἀπό τούς παράγοντες αὐτούς eîvou:
Ο Σχετικά μεγάλο μέγεθος οἰκονομικῶν έκμεταλλεὺσεων.
Ο Μονιμὸτητα ἐργασίας.
Ο Στρατηγική θέση στήν παραγωγική διαδικασία.
ἈΣ ΣΙ-ΙΜΕΙΩΘΕΙ ὅτι δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά συνυπάρχουν
πάντα καί οἱ τρεῖς παραπάνω παράγοντες, ἄν καί αὐτό ἰσχύει
στίς περισσότερες περιπτώσεις.
ΤΕΛΟΣ, θά πρέπει νά διευκρινιστεῑ ὅτι ὁ κρατικός παρεμ6ατισμὸς, ἄν καί ἑπέδρασε καταλυτικά πάνω στήν ἀνισὸμερη
ἀνάπτυξη τοῦ ἑλληνικοῦ συνδικαλιστικοῦ κινήματος, δέν ἀποτελεῖ τὸ πρωτογενές αἴτιό της. Συνοπτικά έδῶ ἀναφέρεται, ὅτι
πρωταρχικός παράγοντας γιά τήν έμφάνιση τοῦ φαινομένου
αὐτοῦ κατά τήν ἄποψή μας, εἶναι ἡ ἀνισὸμερη ἀνάπτυξη τῆς
έλληνικῆς οἰκονομίας - ἀνάπτυξη πού ὅπως εἶναι γνωστό χαρακτηρίζει τίς περιφερειακές χῶρες τοῦ καπιταλισμοῦ. I
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Σύμφωνα μέ τήν τελευταία ἀπογραφὴ τῆς ΕΣΥΕ πού ἔγινε τό 1971, ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν μισθωτῶν (ἐργάτες καί ὑπάλληλω ἀπασχολούμενοι μέ σχέση
ἐξαρτημένης ἐργασίας) στήν Ἑλλάδα, ἀνέρχεται σέ 1.372.000 Κατά προσέγγιση
ὑπολογίζεται ὅτι σήμερα ὑπάρχουν 1.400.000 μισθωτοί.
2. Ὁ Ὑπουργός Προεδρίας Κυὸερνήσεως K. Στεφανόπουπς· ,ἀνέφερε an}
Βουλή (1 - 3 - 79) ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν ὁημόσιων ὑπάλληλων μέ σχέση ἐργασίας
ὁημόσιου δικαίου, ἀνέρχεται σήμερα σέ 140.000 περίπου. Σύμφωνα μέ τήν ἴὸια
ὁήλωση ὁ ἀριθμός τῶν ἀπασχολούμενων συνολικά σέ ὁημόσιους φορεῖς (ὑπουργεῐα, ὁιάφοροι ἐποπτευόμενοι ὀργανισμοί καί ἐπιχειρήσεις), ἀνέρχεται σέ
200.000 ἄτομα. Βλέπε καί Βῆμα 2 - 3 - 79.

ΓΕΝΙΚΑ εἶναι γνωστό πῶς
στήν πράξη, πολλά σωματεῖα
διογκώνουν τόν πραγματικό
ἀριθμό τῶν ψηφισάντων μελῶν
τους μέ διάφορες ἑκλογικές «ἀλ-

“ χημεῖες». (Χαρακτηριστική εῖναι
ἡ πρόσφατη δικαστική καταδίκη
συνδικαλιστῶν στήν Καόάλα μέ
1:6 αἰτιολογικό ὅτι έρριξαν παραπάνω ψηφοδέλτια, σέ ἀνύποπτο
χρόνο, μέσα στήν κάλπη. Οἱ διάφορες αὐτές έκλογικές παρατυπίες γίνονται, γιατί ὅπως εἴδαμε,
ὁ ἀριθμός τῶν ψηφισάντων μελῶν εἶναι ἀποφασιστικός γιά;

r Ο Ἱ-Ι δημιουργία μιᾶς κάστας
. ἐπαγγελματιῶν συνδικαλιστῶν

O Τήν ἀντιπροσωπευτικότητα
τῶν σωματείων,

(ἐργατοπατέρες) πού ἐλέγχονται
ἀπό τήν κυὸέρνηση, κύρια μέ
διάφορα οἰκονομικὰ κίνητρα, καί

Ο Τήν ἐκλογική έπικράτηση
στή διοίκηοη τῶν σωματείων καί
σέ ἀνώτερες ὀργανώσεις καί

Ο Τή διεκδίκηση μεγαλὺτερων
έπιχορηγήσεων ἀπό τόν ΟΔΕ-

Ο ‘H ὓπαρξη τῶν λεγομενων
σωματείων — σφραγίδες, δηλαδή
ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ὑπὸψη ὅλες τίς
σωματείων που ἐλέγχονται «ἀπόπαραπάνω διαπιστώσεις καί μετά
πάνω», δέν έκπροσωποῦν καἀπό ὁρισμένες ἐπί μέρους ἐκτιμήνένα, ἤ σχεδόν κανένα, καί διασεις (ἡ πλήρης ἀνάλυοη τῶν
τηροῦν ὲλάχιστη ἐπαφή μέ τήν
. ,ὁποίων δέν μπορεῖ νά γίνει μέσα
ἐργατικὴ ὃάση.

στά περιορισμένα ὅρια τοῦ παρόντος ἄρθρου), ὑπολογίζουμε
τελικά ὅτις ὁ πραγματικός ἀριθμός τσῦ συνόλου τῶν συνὸικαλισμένων μισθωτῶν στήν Ἑλλάὸα,
ἀνέρχεται κατά προσέγγιση σέ
400.000 μέ 500.000 ἄτομα.
ΜΕ ΒΑΣΗ 16 δεδομένο αὐτό,
ἡ συνδικαλιστική πυκνότητα έκτιμᾶται ὅτι ἀνέρχεται σέ 27% μέ
32%. T6 πιό πάνω ποσοστό εἶναι
ἐλάχιστα [κανοποιητικό σέ σχέση
μέ τά ἀντίστοιχα δεδομένα τῶν
περισσότερων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν· 01:6 ὄαθμὸ 6έ6αια πού μπορεῖ νά γίνουν τέτοιες συγκρίσεις,
ἄν ληφθεί ὑπόψη ὅτι ἐπικρατοῦν
ὁρισμένα διαφορετικά κριτήρια
γιά τόν ὑπολογισμό τής Συνδικαλιοτικής Πυκνότητας στά κράτη
αὐτά.
‘ Σύμφωνα μέ τήν τελευταία στατιστική ἀπογραφή τῆς ΕΣΥΣ πού ἔγινε
τό 1971, ὁ ἀριθμός τῶν μισθωτῶν
ἀνέρχεται σέ Ι.372.000. Σήμερα, ὁ
ἀριθμός αὑτός ὑπολογίζεται ὅτι ἀνέρχεται, κατά προσέγγιση, σέ Ι.400.000
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Τρία χρόνια
ἐφαρμογής τοῦ ν. 330
τοῦ Γιάννη Μαντοὺθαλου

Συμπληρώνονται τρία περίπου χρόνια ἀπό τήν ψήφιση τοῦ νόμου 330, πού ἐναντίον του ἔγιναν οἱ μεγαλύτερες κινητοποιήσεις
πού πραγματοποιήθηκαν οχετικά μέ κάποιο νόμο τήν μεταὸικτατορῑκή περίοόο. Θεωροῦμε τουλάχιστον χρήσιμο νά ἑξετασθοῦν,
ἀφ’ ἑνός’ τά ἀποτελέσματα τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ νόμου αὐτοῦ, καθώς
καί τίς προοπτικές πού διαφαίνονται ὡς πρός τήν ἐφαρμογή του
στό-ἄμεσο μέλλον καί ἀφ’ ἑτέρου, μετά τήν τριετή ἐμπειρία, νά
ἐλέγξουμε τίς ὁυνατότητες τῶν ἐπί μέρους ὁιατάξεών του νά ἁποτελέσουν τροχοπέὸες στήν ἄνοὸο τοῦ ἐργατικοῦ συνόικαλιστικοῦ
κινήματος.
ΠΡΙΝ ἀπο ὁποιαδήποτέ κριτική παρατήρηση σχετική μέ τήν ἐφαρμογή τοῦ ν.
330, πρέπει νά ῦπενθυμίσουμε ὁρισμένες
διαπιστώσεις τῆς σημερινής κατάστασης
στον χῶρο τοῦ ἐργατικοῦ συνδικαλισμοῦ

πού εἰναι παραδεκτές ἀπ’ ὅλους, ὀινέ-ν
ξάρτητα ἀπο το ὅτι τά αἴτιά τους έρμηνέὺσνται ἀνομοιομορφα ἀπο τίς 6101ch.ρές συνδικαλιστικές παρατάξεις ἤ τά
προοδευτικά συνδικαλιστικά στελέχη
πού κινοῦνται ἐξω ἀπο τοῦς χώρους τῶν
ὑπαρχουσῶν συνδικαλιστικῶν ὀργανώσέων.
Οἱ διαπιστώσεις αὐτές εἶναι;
O Μιά σταδιακή (ἀλλά σταθερά
μειουμένη) κάμψη τοῦ ἐνδιαφέρσντος
τῶν ἐργαζομένων γιά τήν άσκηση τοῦ
προόλεπομενου ἀπο το Σύνταγμα συνδικαλιστικοῦ τους δικαιώματος, δηλαδή
μιά σταδιακή μείωση τοῦ ἀριθμοῦ· καί
τοῦ ποσοστοῦ συμμετοχῆς τῶν ἐνεργά
συνδικαλιζομενων ἐργαζομένων στίς ἐκδηλώσεις (πχ. προσέλευση στίς ἀρχαιρεσίες) τῶν ὀργανώσέών τους, τά τελευταῖα τρία χρόνια.
Ο Οἱ κακές συνθήκες ἐργασίας πού
ἐπικρατοῦν στήν χώρα μας, ὡμολογημένές καί ἀπο πολιτικούς κύκλους προσκείμένσυς στήν κυόέρνηση (Καθημέρινή
12.1.79) καί διαπιστωμένες ἐκτος τῶν
ἄλλων καί ἀπο τήν ἐκθεση Μπλανσάρ
·(γενικοῦ διευθυντοῦ τοῦ Διεθνσῦς Γ ραφείου Ἐργασίας), ἡ ὁποία ὑπσὸλήθηκε
πρίν ἐξη περίπου μῆνές στήν κυὸέρνηση
καί γιά τήν ὁποία ἡ τελευταία, ἐτήρησέ
σιγη.
Ο Ἱ-Ι ἁλματώδεις -ἆνοδος κατά το
1978 καί ἀρχές τοῦ 79 τοῦ ἀπεργιακοῦ
κινήματος, παρά τήν ἐλλειψη δυναμικῆς

τικά σέ σχέση μέ τον ὑπάρχοντα τοτε
νομο, τήν προστασία τῶν ἐκλεγμένων
συνδικαλιστῶν ἀπο τήν αὐθαίρέτη καί
πολλές φορές ἐκδικητική συμπεριφορά
τῆς ἐργοδοσίας.
ΜΠΡΟΣΤΑ στήν ἐπιτακτική ἀνάγκη
νά ἐμφανίσει στούς ἐργαζομένους ἡ τοτε
κυὸέρνηση κάποια θεομικὴ ὃελτίωση τῆς
προστασίας τῶν ἀντιπροσώπων τους καί
νά ρυθμίσει, ἤ μᾶλλον νά πέριορίσέι, τίς
ἀπεργιακές κινητσποιήσεις, ἐπέλεξε τήν
δυναμική θέσπιση (25Ι Μαΐου 1976) ἐνος
νομου πού, παρά τήν καθολική ἀποδοκιμασία τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης,
τῆς μεγάλης πλέιοψηφίας τῶν συνδικαλιστικῶν παρατάξεων καί γενικά τῶν ἐργαζομένων, στοχευεῑ
Ο Νά χειραγωγήσει τήν πιο δυναμική
νομιμη ἐκφραση τῶν ἐργατικῶν διεκδικήσεων, δηλαδή τήν ἄσκηση τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπεργίας. “
Ο Νά κοπάσει τούς ψίθυρους (τῶν
καλομαθημένων κατά τήν περιοδσ τῆς
δικτατορίας) ἐργοδοτῶν περί κυόερνητικῆς «σοσιαλμανίας» καί νά τούς καθησυχάσέι ἀποδεικνύοντας ἐμπράκτα ὅτι
μπορεῖ νά σταθεῑ στο πλευρὸ τους «τίς
κρίσιμες ὧρες».

συνδικαλιστικῆς ἐκπροσώπησης καί τήν Ο Νά διευρύνει «ἐπαρκῶς», ἀλλά
ἀνυπαρξία εἰδικῶν ἀπέργιακῶν ταμείων μονο κατ’ ἐπίφαση καί μόνσ ποσοτικά,
και ·
τήν προστασία τῶν συνδικαλιστικῶν
-“ στελεχῶν ἀπο τήν ἐργοδοτική αὐθαιρέΟ ‘H σκλήρυνση τῆς συμπεριφορᾶς
τῆς ἐργοδοσίας καί ἡ ἐκ μέρους της χρη- σία ἔναρμονίζοντάς την δῆθεν μέ τήν
σιμοποίηση δλσ καί περισσοτερο αὐταρ- ἀντίστοιχη θεσμική προστασία τῶν χωρῶν τής EOK καί τίς διεθνεῑς πμόάσεις
χικῶν μεθόδων, μέ ἀποτέλεσμα ν’ ἀπο87 καί 98.
ληθοῦν ἀπ’ τίς ἀρχές τοῦ ’78 μέχρι σήμέρα 5.000 πέρίπου ἐργαζόμενοι γιά λοΟ N0. ἀποδείξει προς ὅλες τίς κατευγους σχετικούς μέ άσκηση συνδικαλιστι- θύνσεις ὅτι, ἀν θελήσει, ἡ κυόέρνηση έχει
κῶν δραστηριοτήτων (Αῦγή 14.1.79).
τήν ἱκανοτητα νά ἐλέγξει τήν ἀσκησή
ΑΠΟ τήν πρώτη κι ὅλας μεταδικτατοτῶν δικαιωμάτων τῶν ἐργαζομένων, νά
ρική περίσδο εἶχε γίνει ἐντονα αἰσθητή ἡ ἐπιόάλει τήν κατά τήν γνώμη της δέουσα
ἐλλειψη ἐνος νομου προσαρμοσμένου
ἐργασιακή πολιτική καί νά δημιουργήσει
στίς νέες συνθῆκες πού νά ὁρίζει τά
τήν ἐντύπωση ὅτι ἐχέι τήν ἀπολυτη ἐξουπλαίσια καί τοὺς τρόπους μέ τούς
σία νά ἐπιόάλει τήν «τάξη» στοῦς χώὁποίους θά ἀσκεῖται το δικαίωμα τῆς
ρους ἐργασίας, ἀρκεῐ νά κρίνει ὅτι εἶναι
ἀπεργίας καί θά παρεῖχέ προστασία κύἀπαραίτητη ἡ στιγμή τῆς ἐπιὸολής τῆς
ρια στά συνδικαλιστικά στελέχη (ἀλλά
«κοινωνικῆς εἰρήνης» καί τοῦ «δαμακαί στοὺς ὑπολοιπους ἐργαζομένους),
σμοῦ τῆς κοινωνικής ἀναταραχής».
OI ΠΑΡΑΠΑΝΩ κυόερνητικοί στοχοι
ἀπο τίς αὐθαίρέτες καί ἀντέργατικές ἐν6ρῆκαν ἀπρσσχημάτιστη ἐκφραση στίς
έργειές τῶν ἐργοδοτῶν. Ἱ-Ι κυὸέρνηση
διατάξεις τοῦ ν. 330/76.
ἀφοῦ ταλαντέύθηκε ἐπί μερικσῦς μῆνες
ὡς προς τήν «φιλοσοφία» τῶν διατάξεων
Πρέπει νά σημειωθεῑ ὅτι στήν προσῇ
τοῦ νομσυ πού θά ἐκάλυπτε το ὑπάρχον I πάθέια -της αὐτή ἡ κυόέρνηση εἶχε τήν
κενο, κατέληξε ὅτι ἐπρεπε νά ἀκολουθή;
ἐνθερμη συμπαράσταση τῆς ἠγετικῆς
σει «πολιτική πυγμῆς» ἀπέναντι στίς ἐρὁμάδας τῆς ΓΣΕΕ, πού ὅχι μονο δέν ἐπέγατικές διεκδικήσέις. Προϊον τῆς κυόερκρινε τήν ὕπαρξη ένος τέτοιου νομσυ
νητικῆς αὐτῆς ἐπιλογής ἦταν ἡ ψήφιση
πού ἐτεινέ ἐμφανῶς νά περιορίσει τίς
τοῦ ν. 330/76. '
δυνατοτητες ἀνάπτυξης τοῦ συνδικαλιHPIN ἀπο τον ν. 330, τήν μέρική
στικοῦ κινήματος, ἀλλ’ ἀντίθετα διατυμπροστασία τῶν συνδικαλιστικῶν στέλε- πάνιζε ὅτι ὁ ν. 330 εἶναι σέ γένικές
χῶν προέολέπε ὁ πεπαλαιωμένος ν.
γραμμές φιλοσυνδικαλιστικος καί ὅτι ἐκ1803/51, πού παρεῖχε προστασία· μονο
τος ἀπο «ὁρισμένες ἐλλείψεις» σχέτικές
στοῦς νομιμα ἐκλεγμένσυς προέδρους,
μέ τήν προστασία τῶν συνδικαλιστικῶν
ἀντιπροέδρους καί γραμματεῖς τῶν σωστέλεχῶν, εἶναι καλύτερος ἀπο τήν
ματέίων. ‘H στιγμή ἧταν κατάλληλη γιά προηγουμένη ,ἀνάλογη νομοθεσία καί
τήν ὕπαρξη ἐνὸς νέου νομου πού νά
παρέχει ἐπαρκεῖς προστατευτικές γιά
διευρύνει, τοσο ποσοτικά ὅσο καί ποιο- I τοὺς ἐργαζομένους διατάξεις «σέ τροπο
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ὥστε να ἐξασφαλίζονται πλὴρως οἱ συνδικαλιστικές ἐλευθερίες καί ἡ χωρίς ἐμ-

πόδια ἄσκηση τοῦ δικαιώματος τῆς
ἀπεργίας».
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ προσφυγές
διαφόρων συνδικαλιστικῶν παρατάξεων
στό ΔΓΕ (Διεθνές Γραφεῖο Ἐργασίας)
μέ τίς· ὁποῑες ζητιόταν ἡ ἠθικὴ παρέμ6αση τοῦ διεθνοῦς ὀργανιομσῦ για τὴν
καταργηση ἤ τροποποίηση τοῦ ν. 330,
καθώς καί ἡ καταδίκη τῆς ἐργασιακῆς
πολιτικῆς τῆς ἐλληνικῆς κυόέρνησης, ἡ
ὁποία μέ τὴν σειρα της προόαλλει στερεότυπα τὴν ένσταση ὅτι οἱ συνδικαλιστικές παρατάξεις δέν εἰναι σωματεῐα
καί κατα συνέπεια δέν νομιμοποιοῦνται
στὴν ασκηση προσφυγὼν.
HAP’ OAA αὐτα τό ΔΓΕ ἐπανειλημμένα, ἀλλα κατά τρόπο μετριοπαθῆ, συνέστησε τὴν τροποποίηση ἄρθρων τοῦ 330
πού ἀναφέρονται εἰδικαῑ
α. στήν προστασία τῶν συνδικαλιστικῶν στελεχῶν ὀλιγομελῶν σωματείων
(δηλαδὴ κάτω τῶν 80 μελῶν) για τά
ὁποῖα δέν προὸλέπεται καμια προοταε
σία ,

γία σάν δικαίωμα μπορεῖ να ασκηθεῐ
ἀπό τα νομίμως συνεστημένα ἐπάγγελματικα σώματεῖα καί μόνον, για τὴν διαφύλαξη καί προαγωγὴ τῶν οἰκονομικῶν καί
ἐργασιακῶν συμφερόντων τῶν ἐργαζόμενων, εἴτε στόν Ποινικό Νόμο, εἴτε στὴν
σωματειακὴ νομοθεσία (αρθρ. 5 τοῦ ν.
2151/20) κλπ., ἀναφορικά δέ μέ τὴν
προστασία τῶν συνδικαλιστικῶν στελεχῶν ὑπῆρχε ἀναλογη ρύθμιση ἀπό τόν v.
1803/51.
ΘΑ μπορούσε κατα συνέπεια νά λεχθεῐ ὅτι ὁ ν. 330 δέν ἔφερε κατι τό καινούριο οτὴν ἐργατικὴ καί σωματειακὴ
νομοθεσία καί ὅτι ἀποτελεῖ ἁπλῶς μια
σύνθεση παλιότερων διατάξεων κατεσπαρμένων σέ διάφορα μέρη τῆς ἑλληνικῆς νομοθεσίας μέ πρόδηλο σκοπό ψυχολογικό, δηλαδὴ τόν ἐκφοόισμό τῆς
πλειοψηφίας τῶν ἐργαζόμενων καί τὴν
αποθάρρυνσὴ τους ἀπό τό να προὸαίνουν σέ ἐνέργειες «μή σώφρονες» ἤ «μή
σύμφωνες» μέ τὴν ἐργασιακὴ κυόερνη,τικὴ πολιτικὴ.

ΜΕ αλλα λόγια πιστεύουμε ὅτι ἡ κυ6έρνηση κωδικοποίησε μέ τόν v. 330
6. στούς περιορισμούς τῆς άσκησης προϋπάρχουσες διατάξεις για νά κάνει
τούς ἐργαζόμενους να άντιληφθοῦν ὅτι
τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπεργίας
γ. στὴν ἐκπροσώπηση τῶν σωματείων μοναδική ἐγγύηση για νά ἀποφύγουν τά
ἀντίποινα τῆς ἐργοδοσίας, εἴτε στόν δηστίς δευτεροὸἀθμιες ὀργανώοεις καί
μόσιο εἴτε στόν ἰδιωτικό τομέα, εἶναι ἡ
δ. στίς προϋποθέσέις ἐκλογιμότητας.
νομιμοφροσύνη τους ἀπέναντι στὴν κυἘπίσης τό ΔΓΕ μέ τα κατα καιρούς
δερνητική πολιτικὴ.
πορίσματά του ὴ τίς ἐκθέσεις τῆς ἘπιΑΝ ἡ παραπανω ἐκτίμηση πράγματι
τροπῆς Ἐμπειρογνωμόνων, σχετικά μέ
τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ουμὸασεων καί συεἶναι ὀρθὴ καί αν λαὸουμε ὑπόψη μας
τούς μέχρι σὴμερα δημοσιευμένους ἀνεστασεων, πρότεινε οτὴν έλληνικὴ κυδέρνηση τὴν προσαρμογὴ τοῦ νόμου πρός τά πίσημους πίνακες ἀπεργιακιῖ)ν κινητοποιὴσεων στήν Ἑλλάδα - ἀπό τούς
προῦλεπόμενα ἀπό τό αρθρο τῆς Σ.Σ. 98
ὁποίους προκύπτει ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν
(περί ἐφαρμογῆς τῶν ἀρχῶν τοῦ δικαιώματος τῆς ὀργανώσης καί τῆς συλλογικῆς ἀπέργων τό 1975 ἦταν 352.000, τό 1976
1.340.000, τό 1977 1.606.000 καί τό
διαπραγμάτευσης), πλὴν ὅμως ὴ κυὸέρ1978 3.020.000 (Ριζοσπάστῆς 6.1.79) —
νηση ἀρκέοθηκε νά δηλώσει ὅτι θα λάὸει
εύκολα συμπεραίνουμε ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ
ὑπὸψη της ὅλες τίς ὑποδείξεις καί ὅρῆκε
τοῦ ν. 330, δέν ἀπέδωσε τούς ἀναμενόγια πολλοστὴ φορά τὴν εὐκαιρία νά ἐξμενους, ἀπό τὴν κυὸέρνηση, καρπούς.
απολύσει ἐπίθεση κατά των παρατάξεων
ΘΑ μποροῡσε λοιπόν ν’ ἀποτολμὴσει
πού «τὴν διαὸαλουν διεθνώς» για τὴν
κανείς τὴν κρίοη, κάτω από τα δεδομένα
ἐργατικὴ της πολιτικὴ καί «πού θορυπού προαναφέρθηκαν, ὅτι άπλώς ἡ
6οῦν έχουσαι πολιτικά κίνητρα τά ὁποῖα
καταργηση τοῦ ν. 330 δέν θα εἶχε μεγάλη
εἶναι ξένα πρός τα ἐπαγγελματικά συμπρακτικὴ σημασία καί δέν θα ἀποτεφέροντα τών ἐργαζομένων» (Βραδυνὴ
λοῡσε σπουδαία κατάκτηση τοῦ ἐργατιΑΠΕΔΩΣΕ ὅμως ἡ ἐφαρμογὴ τοὺ ν. , κού συνδικαλιστικοῡ κινήματος, ἐκτός
330 ποθητα για τὴν κυὸέρνηση ἀποτελέ- αν ουνοδεύονταν ἀπό τὴν ὕπαρξη ένός
νέου νόμου πού να παρέχει πραγματικα
σματα, πέτυχε δηλαδὴ τούς στόχους για
συνδικαλιστικές ἐλευθερίες, νά μὴ φαλτούς ὁποίους θεσπίστηκε;
κιδεύσει τὴν ασκηση τοῦ δικαιώματος
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ὁχι, καί ἀποδεικνύετῆς απεργίας καί νά άπομακρύνει τούς
ται εὔκολα τὴν αλματώδη ἀνοδο, ἀπό
κινδύνους διώξεων τών συνδικαλιστικών
χρόνο σέ χρόνο, τοῦ ἀπεργιακοὺ κινὴμαστελεχών.
τος.
ΟΣΟΝ ἀφορα τά ἄρθρα τοῦ ν. 33Ο’τα
ΘΑ πρέπει να λεχθῆ ὅτι ὁ v. 330 (ἐκσχετικά μέ τὴν ἐπιδολὴ κυρώσεων στούς
τός ἀπό ἐλάχιοτες ἐξαιρέσεις) δέν αποπαραόατες τῶν διατάξεων του, ὅπως εἴτέλεσε καινοτομία στὴν ὑπάρχουσα ἐρπαμε παραπανω, μικρὴ πρακτικὴ σημαγατικὴ νομοθεσία, δεδομένου ὅτι ἡ
πλειοψηφία τῶν περιοριοτικών καί ἀπα- οία μποροῠν να ἐχουν, γιατί τά αρθρα
γορευτικων του διατάξεων ὑπῆρχε κατε- 294, 332 τοῦ Ποινικοῡ Κώδικα, ὁ ν.
211 l. τό ν.δ. 2555/53 κ.ά. καλύπτουν τό
σπαρμένη εἴτε στό ἰσχύον Σύνταγμα
σύνολοσχεδόν των περιπτώσεων τῶν τι(άρθρ. 23 § 2), ὅταν ὁρίζεται ὅτι ἀπερ-

μωρουμένων μέ ὅάση τόν ν. 330, καί μαλιστα αν ἐφαρμοσθοὺν ἀπειλούνται ποινές μεγαλύτερες ἀπό τίς προὸλεπόμενες
ἀπό τόν ν. 330.

ΕΥΛΟΓΑ· ἑπομένως ἀναρωτιέται κανείς ποιά εἶναι ἡ σκοπιμότητα τῆς
καταργησης ἑνός νόμου (τὴν ὁποία ζη-τοῠν ἀκατάπαυστα οἱ συνδικαλιστικές
παρατάξεις) αν δέν ἀντικατασταθεῑ μέ
ἄλλο νόμο πού να ἐξασφαλίζει «τήν ἐπιὂίωοη» τῶν ἐργαζόμενα)ν πού θα θελήσουν νά διεκδικήσουν ἀγωνιστικα τὴν
ἐπίλυση τών αἰτημάτων τους.
ΠΟΙΑ ἡ σκοπιμότητα καί ποιό τό
ὄφελος αν λ.χ. καταργηθεῑ ὁ v. 330 καί
δέν ὑπάρξει ἕνας ἄλλος νόμος πού νά
προοτατεύει τα εἴκοσι ένα ἱδρυτικά μέλη
τοῦ ὑπό ἵδρυοη ἐπαγγελματικοὺ σωματείου, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν καί τόν στόχο
κατά κανόνα τῆς ἐργοδοσίας, ἀπ’ τὴ στιγμὴ πού θα 6αλουν τὴν ὑπογραφὴ τους
στὴν ἰδρυτικὴ πράξη τοῦ σωματείου;
O ὑπουργός Ἐργασίας δὴλωσε πρόσφατα ὅτι οἱ προδλεπόμενες ἀπό τόν ν.
330 κυρώσεις, ἐφαρμόζονται μέ μεγάλη
φειδώ άπό τα Δικαστὴρια κατα τῶν ἐργαζομένων, ἐνώ ἀντίθετα ἐχουν πλὴξει...
κύρια τούς ἐργ()δότες1...

ΚΑΙ πάλι ἐπανερχόμαστε στό ἴδιο
ἐρώτημα, ἀλλα ἐξετάζοντας το ἀντίστροφα. ·
ΓΙΑΤΙ ὁ ὑπουργός Ἐργασίας νά
ὑπεραμύνεται τῶν διατάξεων ἐνός νόμου
ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ τὴν παραπανω
συλλογιστικὴ δέν ἀπέφερε τα ἀναμενόμενα στὴν κυὸέρνηση ἀποτελέσματα;
Η θεσμοποίηση ἐξ ἄλλου τοὺ «λοκάουτ» ἀπό τόν 330 (περίπτωση HAΠΑΠ) δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῐ σοόαρὴ
καινοτομία στὴν ἐργατικὴ νομοθεσία,
γιατί ἐπανειλημμένα εἶχε νομολογηθεῖ
στό παρελθόν ἡ «νομιμότητα» τῆς ἀνταπεργίας κάτω ἀπό ὁριομένες προϋποθέσεις, ὁ δέ νόμος ἐπιὸεὸαίωσε ἁπλῶς τὴν
ἤδη ὑπάρχουσα ἀντεργατικὴ απόκλιση
τῆς νομολογίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ. μετα τὴν
τριετὴ ἐμπειρία, θεωροῡμε ὅτι ὴ ὕπαρξη
καί ἐφαρμογὴ τοῦ 330 ἐλάχιστα σπουδαῐο ρόλο ἔπαιξε, τόσο στὴν ασκηση ἐκ
μέρους τῆς κυὸέρνησηςΙ ἀντεργατικῆς
εἰσοδηματικῆς πολιτικῆς καί στὴν σκλήρυνση τῆς στάσης τῆς ἐργοδοσίας ἀπέναντι στούς ἐργαζόμενους (συμπεριφορές ὑπαγορευόμενες ἀπό ἄλλους παραγοντες πού δέν μποροῡν να ἐξετασθοῠν
ἐδώ, ὅσο καί στὴν ἀνάσχεση τοῦ κύματος
των ἀπεργιακων ἀγώνων τῶν ἐργαζόμενων, οἱ ὁποῖοι παρ’ ὅτι ἐμφανίζονται μέ
μειωμένο ἐνδιαφέρον για ὀργανωμένη
καί μεθοδικὴ συνδικαλιστικὴ δραστηριότητα (ὁφειλόμενη ὂασικα οέ ἐγγενεῖς
ἀδυναμίες τοῦ κινήματος) δείχνουν
ἀποφασισμένοι νά παλαίψουν για τὴν
κατοχὺρωση των δικαιωμάτων τους καί
γιά τὴ ὅελτίωοη τοὺ διωτικοῡ τους ἐπιπέδου. Ι
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ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ;

3ιΔιντιφόισεις καί κρίση

στήν «ἀριστερή» ὃιαχείριση
τοῦ καπιταλισμοῦ
τοῦ Boom] Δρουκόπουλου

Δ YO ΜΘΛΙΣ μῆνες πρίν τίς ἑκλογές γιά τήν ἀνάδειξη τῶν 6011/1811τῶν 016 Εὐρωπαϊκό Kan/060151110, ἡ Ἀγγλία ἀντιμετωπίζει ἄλλη μιά
πολιτική κρίοη πού κατέληξε στήν παραίτηση τῆς ἑργατικῆς κυὸέρνη01]; τοῦ. κ. Κάλαχαν καί στήν ἑξαγγελία ἑκλογῶν γιά τίς 3 Μαΐου. Ἡ
προσφυγή στίς ἑκλογές, ὡς μέσο ἐπίλυσης μιᾶς κρίσης πού εἶναι πιά
σφαιρική, ἀποτέλεσε μιά κλασική πρακτική τοῦ ἀγγλικοῦ κοινοόουλευτιοῇιιοῦ. Τό πρόόλημα ὅμως πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ Ἀγγλία
εἶναι ἀκριὸῶς αὐτός ὁ σφαιρικός χαρακτῆρας τῆς κρίσης καί ὄχι
ἁπλῶς ἕνα πρόόλημα ὁιατάραξης κάποιων θεσμικῶν ἰσορροπιῶν. TH

γενική αὐτή κρίση θίγει ὅασικούς νόμους λειτουργίας τοῦ ἀγγλικοῦ
mama/11011013 καί ὀξύνεται ἀπό τίς ἀντιφάσεις στήν πολιτική τοῦ
Ἐργατικοῦ Κόμματος.

T0 ΑΡΘΡΟ πού ἀκολουθεῖ ἀναλύει τά ὄασικά στοιχεῖα πού προσὁιορίζοιψ τήν συνολική αὐτή κρίση.
Ο ΠΥΡΗΝΑΣ τῆς σοσιαλδημοκρατίας
νικοῡ κεφαλαίου ἦταν ἐμφανής ἤδη ἀπό
τήν ἀρχή τοῦ 20ου αἰώνα, ὅταν ἡ θέση
εἶναι ἡ πολιτική τῆς μεταρρὺθμισης καί
τῆς «δίκαιης» ἀνακατανομής τοῦ αὐξατῆς Βρετανίας στήν παγκόσμια ἀγορά
νόμενου ἐθνικοῡ εἰσοὸήματος. Στή μετα- χειροτέρευε.
πολεμική περίοὸο δόθηκε ἡ ἐντύπωση
Σέ ἀντίθεση μέ τά ἄλλα ἐθνικά κεφάὅτι, μέ τίς δημόσιες ἐπενδύσεις καί τόν
λαια, τό ὃρετανικό κεφάλαιο δ’έν μπόκυόερνητικό προγραμματισμό, τό κράτος ρεσε νά ἀναδιαρθρωθεῐ σέ ἱκανοποιηστή Βρετανία μποροῦσε νά αὐξήσει τό
τικό 6αθμό στή διάρκεια τῆς κρίσης τοῦ
μερίδιο τῆς ἐργατικής τάξης καί γενικά,
’30 καί τοῦ B’ Παγκοσμίου Πολέμου.
νά προωθήσει τά συμφέροντά της. “Ὀσο
Μετά τόν πόλεμο, τό ποσοστό τοῦ κέρἡ καπιταλιστική παραγωγή αὐξανόταν, ἡ
δους στίς ἐγχώριες ἐπενδύσεις ἐμενε σχεἀντίθεση ἀνάμεσα στό «ἐθνικό συμφέτικόι χαμηλό κι ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ κερον» καί τά συμφέροντα τῆς ἐργατικής
φαλαίου ἐξαγόταν σέ ὄιλλες χῶρες, μέ
“En; παρ’ ὅλο πού δέν ἐξαφανιζόταν,
ἀποτέλεσμα τό ποσοστό τοῦ ἐθνικοῦ
φαινόταν ὅτι μποροῦσε νὰ «ταχτοποιηγπροϊόντος ποὺ πήγαινε στήν ἐγχώρια
Θεῖ»; ἡ ἐργατικὴ τάξη φαινόταν νά ὠφεἐπένδυση νά εἶναι ἀρκετὰ χαμηλότερο
λεῖται, ἀπό τήν κρατική παρέμόαση καί
ἀπό ἐκεῖνο τῶν ἄλλων μεγάλων καπιτανά κιρδίζει ἀπό τήν παροχή τῶν κοινωλιστικῶν χωρῶν - μέ ἐξαίρεση τίς ΗΠΑ.
νικῶν ὑπηρεσιῶν. Μέ τήν οἰκονομική
(Bacan and Eltis, 1978, 0. 210) Ἔτσι ἡ
κρίση ὅμως τῶν τελευταίων χρόνων τῆς
παραγωγικότητα αὐξάνονταν μέ 69066δεκαετίας τοῦ ’60 ἡ πιό πάνω ἀντίθεση’ τερο ρυθμό ἀπ’ 6,11 οτίς ἂλλες χῶρες, μέ
συνέπεια 1:6 ὂρετανικό κεφάλαιο νά χάὀξύνθηκε. ‘H σοσιαλιστικοφανής ρητονει τήν ἀνταγωνιστικότητά του. (Levine,
ρική φρασεολογία τοῦ ἐργατικοῦ κόμματος ἀρχισε νά γίνεται διάτρητη, μιόι κι’ ἡ
1979, 0. 3)
προσπάθεια τών ἐργατικῶν κυὸερνήσεων H Γ ΕΝΙΚΗ ἀδυναμία τῆς 6ρετανικής
να μ,εῑσολα6ήσουν στήν ἀντίθεση κεφαοἰκονομίας καθρεφτιζόταν στό «stop-go»
λαίου καί ἐργασίας διαόρωνόταν ἀπό τή
κύκλο τῆς ἀνάπτυξης καί πτώσης τῆς οἰσυστηματική ἐπίθεσή τους 016 ὂιοτικό
κονομίας. Κάθε φορά που ἡ οἰκονομία
ἐπίπῑὸο τῆς ἐργατικής τάξης. Ἀλλά, ἃς
ἦταν στήν ἀνοὸική της φάση ἡ ἐλλειψη
ὃοῦμε μέ περισσότερη λεπτομέρεια τήν
ἀνταγωνιστικότητας μέ μεγαλύτερες εἰσπορεία τῆς ὃρετανικής οἰκονομίας.
αγωγές ἀπό ἐξαγωγές δημιουργοῦσε ἐλλείμματα στό ἰσοζὺγιο πληρωμῶν.
Κι ἡ κυὸέρνηση γιά νά διατηρήσει τήν
“Υποαναπτυσσόμενη οἰκονομία
ἰσοτιμία τῆς στερλίνας ἐφάρμοζε μέτρα
Η BPETANIA ἀντιμετώπισε τό πρό- ἀνάσχεσης τῆς οἰκονομικῆς δραστηριόδληιια τῆς ἀποδοτικότητας τοῦ κεφα- τητας περιορίζοντος τή ζήτηση καί ἑπολαίου νωρίτερα ἀπό τίς ἂλλες ἀνταγωνί- μένως τίς εἰσαγωγές. Κάθε φάση «stop»
(ιτριιῑ χῷρες. eH «ὡρίμανση» τοῦ 698101-δημιουργοῦσε τή 6άση γιά ἕνα νέο κύκλο
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συσσώρευσης κεφαλαίου. ‘O περιορισμός τῆς ἐσωτερικής ἀγορᾶς ἀνάγκαζε
τίς ἐπιχειρήσεις v61 αὐξήσουν τήν παραγωγικότητα γιά νά μπορεσουν νά ἐπιδάλουν τήν ἀνταγωνιστικότητά τους 016
ἐξωτερικό· κι ὅσες δέν μποροῦσαν νά τό
πετύχουν, φυτοζωοῠσαν ἡ ἐξαφανίζονταν (πτώχευση ἤ ἐξαγορα). “
ΟΣΟ ἡ παραγωγή περιορίζονταν στή
φάση «stop», ἡ ἀνεργία ἀνέόαινε κι αὐτό
ἐπέτρεπε τόν περιορισμό τῆς αὔξησης
τῶν ὀνομαστικῶν μισθ(ῑ)ν*. "Eva; 600Lκός παράγοντας πού ἐφερνε τήν ἀνάκαμψη, ἦταν ἡ ἐπέκταση τοῦ διεθνοῡς
ἐμπορίου, πρᾶγμα πού ἐπέτρεπε μιά κόιποια αὔξηση στίς ἐξαγωγές. Μόλις τό ἐλλειμμα τοῦ ἰσοζυγίου πληρωμῶν ἐκλεινε
κὰπως, ἡ κυὸέρνηση ἐκανε αὕξηση στίς
πιστώσεις καί τίς δημόσιες δαπάνες γιόι
νά τονώσει τή συσσώρεύση τοῦ κεφαλαίου καί νά φέρει τήν οἰκονομία στή
φάση «go»**.
ΕΤΣΙ οἱ τύχες τοῦ ὃρετανικοῠ κεφαλαίου ἀντανακλοῦσαν τήν ὑγεία τῆς
παγκόσμιας οἰκονομίας. Μετά τή γενικευμένη κρίση τῶν τελευταίων χρόνων
τῆς δεκαετίας τοῦ ’60 οἱ «stop-go» κύκλοι στή Βρετανία ἄλλαξαν χαρακτήρα.
Σέ κάθε ἀλλεπάλληλη φάση «stop» 16
ἐπίπεδο τῆς ἀνεργίας πού χρειάζονταν
νά ἐλαττώσει τό ρυθμό τοῦ πληθωρισμοῦ
καί νά ἐξαφανίσει τό ἔλλειμμα τοῦ ἰσοζυγίου πληρωμῶν, αὐξανονταν. Οἱ ἀλλεπάλληλες φάσεις «go» ἀκολουθώνταν
ἀπό μία ἐπιτάχυνση τοῦ πληθωριστικοῦ
φαινομένου καί μιά ὀξύτερη χειροτέρευση 016 ἰσοζύγιο πληρωμῶν. "000 661θαινε ἡ παγκόσμια κρίση, οἱ ροπές πού

συνήθως ἀντιστάθμιζαν τή ὅρετανική
κρίση ἔχαναν τήν ἀποτελέσματικότητά
τους. ‘O ρυθμός τῆς αὕξησης τοῦ παγκοσμίου ἐμπορίου χαλάρωνε, ἡ μάχη τοῦ
ἀνταγωνισμοῦ μαίνονταν καί κάθε
έθνικό κεφάλαιο σέ ὂάρος ὅλων τῶν ἀλλων έψαχνε ἀπελπιστικά γιά νέες ἀγορές. “Ὀπως έλεγε ὁ Marx: «"an τά πράγματα πᾶν καλά ὁ ἀνταγωνισμός ὁημιουργεῐ μιά λειτουργική ἀδελφότητα
ἀνάμεσα στή καπιταλιστική τάξῃ», ἀλλά
ὅταν δ’έν πρόκειται πιάγιά μοίρασμα
κερδῶν, ἀλλά περιορισμό ζημιῶν «ὁ ἀνταγωνισμός τότε μεταὸάλλεται σέ μιά
ἀδελφοκτόνο μάχη» (Marx, 1962, ο. 248)‘

‘H ooatalônpoxgaﬁa μάνατζερ
τοῦ καπιταλισμοῦ
Η BPETANIKH ἄρχουσα τάξη δέν
έχει μπορέσει νά λύσει τό κεντρικό πρό6λημα ’γιά τό ὃρετανικό καπιταλισμό;
τήν ἀπόλυτη τιθάσσευση τῆς δύναμης
τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος καί τήν κάμψη
τής ἀντίστασής του στά μέτρα λιτότητας.
Αύτό τό πρόὸλημα πού μπαίνει σέ κάθε
ἑργατική κυὸέρνηση ἀποκαλύπτει ὅλες
τίς ὅασικές πολιτικές ἀντιθέσεις τῆς
ἀπικής τάξης σέ μιά περίοδο οἰκονομικῆς κρίσης. Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι αὐτή τήν
περίοδο τό Ἐργατικό κόμμα εῖναι ἡ πιό
ἀποτελέσματική ὁμάδα νά διαχειριστεῑ
τό ὅρετανικό κεφάλαιο. Ἀντιλαμόάνεται
τίς γενικές ἀνάγκες τοῦ δυτικοῦ ἰμπεριαλιοτικοῦ μπλόκ, ἀναγνωρίζει τήν ἀναγκαιότητα γιά κρατικοκαπιταλιστικά μέτρα πού θά ἀπαλύνουν τά ἀποτελέσματα
τῆς κρίσης, κι εἷναι στενά ουνδεμένο μέ
τίς έργατικές ἑνώσεις. ’Ὀλα αύτά κάνουν
τό έργατικό κόμμα νά εἰναι τό συγκρότημα πού «φυσιολογικά» μπορεῖ νά διακυόερνήσει τή χώρα παρ’ ὅλη τή μεγάλή
πιθανότητα πού έχουν οἱ Συντηρητικοι
νά κερδίσουν τίς ἑπόμενες έκλογές. KL
έδῶ ὂρίσκεται ἕνα κομμάτι τῆς δύναμης
τῆς ὂρετανικῆς ἀοτικής τάξης, δηλαδή
ἀντίθετα μέ ὅτι πμόαίνει οτή Γαλλία καί
στήν Ἰταλία, αὐτή εἶναι προικισμένη μέ

ἕνα δυνατό «ἀριστερό» κόμμα πού· όχι
ιμόνο εἶναι ἀρκετά δυνατό νά τιθασσεύσει τήν ἐργατικὴ τάξη, ἀλλά καί νά ἰκανοποιεῐ τίς ἀνάγκες τοῦ δυτικοῦ μπλόκ
καί τό ρόλο τῆς Βρετανίας μέσα 0’ αὐτό.
ΑΛΛΑ κι ἄν ἀκόμα τό ἑργατικό
κόμμα ἔχει ὅλα τά προσόντα γιά νά διαχειρίζεται τή ὃρετανική οἰκονομία σ’
αὐτή τήν περίοδο, μόνο τό γεγονός τῆς
ύπαρξης μιᾶς «ἀριστερῆς» κυὸέρνησης
δέν λύνει τίς ἀντιφάσεις πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ ἀστική τάξη. Ἀντίθετα,
μιά «ἀριστερή» κυόέρνηση πού ἀναγκάζεται νά ὁδηγήσει τήν οἰκονομία ἀνάμεσα οτούς σκόπελους τῆς κρίσης σέ 661ρος μιᾶς μακόμενης ἐργατικῆς τάξης,
ἀναπόφευχτα ἀντιμετωπίζει μιάν άλλη
σειρά ἀντιθέσεων πού ὀξύνουν τήν πολιτική κρίση. Γιατί στή τωρινή περίοδο μιά
«ἀριστερή» κυὸέρνηση πρέπει ταυτόχρονα; .
Ο ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΙΞΙ τήν ὑποστήριξη τῆς
ἐργατικής τάξης, όχι μόνο χρήσιμοποιώντας σοσιαλδημοκρατική φρασεολογία, ἀλλά καί μέ τό νά φαίνεται ὅτι
κάνει πολιτικές κι οἰκονομικές παραχωρήσεις στό προλεταριάτο***. Διαφορετικά θά χρειαστεῖ νά ἀντιμετωπίσει τούς
ἴδιους σπασμούς, ὅπως καί μιά συντήρητική κυὸέρνηση αὐτή τήν περίοδο.
Ο ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ἄγρια τό 6ιοτικό
έπίπεδο τῆς έργατικῆς τάξης, μέ τό νά
περιορίσει τίς αὐξήσεις τῶν μισθῶν, μέ
τό νά ἐντείνει τήν ἐξαγωγή ὑπεραξίας,
νά «έκλογικεύσει» τήν οἰκονομία πετὼντας χιλιάδες έργάτες στήν ἀνεργία. Διαφορετικά, ἡ Βρετανία δέν θά μπορέσει
νά διατηρήσει τήν ἀνταγωνιστικότητά
της στήν παγκόσμια ἀγορά.
ΜΙΑ TETOIA ὅμως πολιτική δέν εἶναι
ἀπαλλαγμένη ἀπό τίς ἐσωτερικές της
ἀντιφάσεις πού μποροῦν τελικά νά ὁδηγήσουν τήν έργατική τάξη μακριά ἀπό τό
ρεφορμισμό σέ μιά ένωμένη πολιτικά
έπαναστατική πορεία. “Ὀπως εἶχε γράψει
τό 1894 ὁ Engels στόν Plekhanov «... ὁ
καθένας ὁὸηγεῖται σέ ἀπελπισία ἀπό αὐτούς τούς (ὅρετανούς) ἐργάτες μέ τήν αἴ-

,σθησή τους μιᾶς ψεύτικης ἐθνικῆς ἀνωτερότητας, μέ τίς ὅασικές τους ἀστικές
ἰὸέες κι’ ἀντιλήψεις, μέ τή «πραχτική»
τουςστενοκεφαλιά, μέ τήν> κοινοόουλευτική τους διαφθορά πού ἔχει σοόαρά μολύνει τούς ἡγέτες. Ἀ λ λ ά μ o λ α ταῦτα τά πράγματα ἔχουν ἀρχίαει ν’ ἀλλάζουν».

EXEI ΕΙΠΩΘΕΙ ὅτι ἡ όρετανική ἀριστερά ἀντιμετωπίζει ἕνα πιθανά μοναδικό ἱστορικό δίλημμα; ποτέ μία κοινωνία μέ τόσο ὀξεῖες ἀντιφάσεις νά φαίνεται τόσο δύσκολο νά ἀνατραπεῖ. Στίς πιό
πάνω γραμμές δέν ἀναλύθηκαν οἱ ὑπόλοιπες μεταόλητές τοῦ συστήματος, ἀπαραίτητες γιά μιά οφαιρική ἀντιμετώπιση
αὑτοῦ τοῦ διλήμματος; τό συντηρητικό
κόμμα, οἱ ἑθνικιστικές τάσεις, τά ἀριστερά κόμματα κι ὀργανώσεις καί τό έργατικό κίνημα. Σέ μιά άλλη εὐκαιρία
μπορεῖ νά συνεχίσουμε. ’
" Ἡ ἀνεργία ὁέν εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῶν
ὑποκειμενικῶν διαθέσεων τῶν έργοὸοτῶν καί
τῆς κυὸέρνησης. Στό μέτρο που ὁ ἀνταγωνισμόςμπραγματώνει τό νόμο τῆς καπιταλιστικῆς συσσώρευαης, ἡ πλεονάζουσα ἐργατική
ὁύναμη ἀποτελεῖ μία ἀντικειμενική ἀναγκαιότητα, '
** Μή νομιστεῖ ὅέὸαια ὅτι ἡ κρατική παρέμὸαση ἐλέγχει καί τελικά σχεδιάζει τήν καπιταλιστική παραγωγή εἶναι ἀντίθετα οἱ
ἀνάγκες τῆς συσσώρευσης τοῦ κεφαλαίου πού
ὑπαγορεύουν τήν κρατική παρέμὸαση.
""'" Ἡ ἀγαθοεργή ἐμφάνιση τῶν μεταρρυθμιστικῶν μέτρων ἀποκρύὸει τό γεγονός ὅτι
παρ’ ὅλη τήν πιθανή ἀντίόραση κομματιῶν
τῆς καπιταλιστικῆς τάξῃς, ’τά παίρνονται
γιά τήν εὐημερία τοῦ κεφαλαίου στό σύνολό
του.
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Κώστας Καλλιγὲἑζ

Μάριος N ικολινᾶκος,
Χρήστος Ροζάκης,
Βιργινία Τσουδεροῦ
καί ὁ Νίκος Ψυρούκης,
συζητοῦν γιά τήνι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

1H

AHMOZIEYOYME σήμερα τό Β’μέρος τῆς συζῆτησης γιά τήν Ἐξωτερική Πολιτική στῆν ὁποία παίρνουν μέρος·
ὁ ὁημοσιογράφος ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ, ὁ οἰκονομολόγος ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ, ὁ ὁιεθνολόγος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΟΖΑΚΗΣ, ὄουλευτίνα ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ καίὸ ἱστορικός ΝΙΚΟΣ ΨΥΡΟΥΚΗΣ.
Σ T0 A’ μέρος συζητήθηκαν οἱ παράγοντες πού ἀσκοῦν ἐπίὸραση στή ὁιαμόρφωση τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί
ἔγινε μιά πρώτη γενική προσέγγιση στά προὸλήματα τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.
ANTI: Θά θέλαμε νά Θέσουμε άλλο ἕνα Θέμα.· "010v μιλᾱμε
γιά τήν ἅσκηση τῆς ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς νομίζουμε ὅτι δύο
εἶναι τά Θεμελιῶδη mod/11711010: T6 ἕνα εἶναι 6,11 χαρακτηρίζουμε σάν ἐθνικούς στόχους καί τό ἄλλο εἶναι 6 ρόλος
πού“μιά χώρα διαδραματίζει μέσα στῆν κοινωνία τῶν ἐθνῶν
σέ σχέση μέ τά «ὑπερεθνικά προθλήματα» - π.χ. ὴ άποδοχή
τῆς ἀρχῆς τῆς αὑτοδιάθεσης τῶν λαῶν, ὴ προστασία τῶν
άνθρῶπινων δικαιωμάτων, ὴ μείωση· τῶν ἐξοπλισμῶν, κλπ K01 6 μικρός ἢ μεγαλύτερος 6αθμός πού μπορεῐ νά παρεμ6αίνει μιά χῶρα’ στῆν προκειμένη περίπτωση ὴ χώρα
μσς. Καί πῶς τελικά ὅλα αύτά πρέπει νά συνδιαλεγονται μέ
τούς ἐθνικούς στόχους τῆς ἐσωτερικῆς μας πολιτικῆς.
ΤΣΟΥΔΕΡοΥ; Νομίζω ὅτι 6 ἐκπρόσωπος τοῡ «ANTI» 16 τοποθέτησε σωστά. Μᾱς θύμισε τήν αὑτοδιάθεση τῶν λαῶν καί 1' ἀνθρὼπινα δικαιώματα. Γιατί ὴ αύτοδιάθεση τῶν λαῶν συμπίπτει μέ τά
άνθρὼπινα δικαιώματα. Διότι γιά ἱστορικοὺς λόγους (δέν ἐξετάζουμε άν θά μποροῡσε νά γίνει διαφορετικά) εἶναι γεγονός ὅτι
610v ὑπάρχει μία ἐθνότης ἠ ὁποία εἶναι δυνατή καί ὑπάρχει μία
άλλη ἐθνὸτης πιό άδύνατη μέσα σ’ ἐνα ὁρισμένο χῶρο παρουσιάζεται 16 φαινόμενο συνήθως, νά καταπιέζει ἡ μία - ή δυνατή - τήν
άλλη, τήν άδύνατη. Δέν ἐννοῶ άναγκαστικά τή δύναμη, άριθμητικά. Ὅπως ἡ τουρκική φυλή σήμερα (ἡ στὴ Μικρά Ἀσία), άριθμητικά εἶναι λιγότερη άπὸ τίς άλλες φυλές πού ὑπάρχουν ἐκεῖ, άλλά
ἐχει γίνει ίσχυρή καί καταπιέζει άλλες φυλές, άλλες ἐθνότητες.
Ε’ίχαμε μία άναγνῶριση άπό τήν οίκογένεια τῶν ἐθνῶν γιά αύτοδιάθεση. ’Άλλο θέμα τό 611 δέν ἐφαρμὸστηκε. Ἀλλά ὑπάρχει αὐτή.
Παίρνομε σάν δεδομένο ὅτι, γιά τήν Ἐλλάδα, ἡ ἐλληνική ἐθνότης
δὲν Bu καταπιέζεται ἐάν διαφεντεύει μάνη της ëvu γεωγραφικό
χῶρο. Οί’άλλες καταπιέσεις (κοινωνικές-οίκονομικές) εἶναι ἄλλο
πράγμα τίς ὁποῑες ἐλπίζουμε, μ’ Ëvu σωστὸ πολιτικά σύστημα, νά
μποροῡμε νά τίς άμθλύνουμε ὅλο καί περισσότερο. Ἠ ἐξωτερική
πολιτική λοιπόν ἐχει σάν ἐνα άπὸ τούς στάχους της τήν διασφάλιση τῆς ἐθνικῆς άνεξαρτησίας μέ τήν ἐννοια πού άνάφερα. Δηλαδή νά μπορέσει νά προστατεύσει ἐνα χῶρο στάν-ὁποῑο ή δική
μσς φυλή, μπορεῑ νά ζήσει ἐλεύθερη. Ἐλπίζω 611 0' 0016 τουλάχιστον μποροῡμε νά συμῷῖονήσουμε.
POZAKHZ: Εἶναι 0016 πού άποδόθηκε μέ 16v 6pc τῆς άμυντικῆς
πολιτικῆς. Δέν εἶναι ἐτσι;
ΤΣΟΥΔΕΡΟΥε Ναί, άμυντικῆ. Καί ἐδῶ Θά-μπορούσαμε νά προχωρήσδυ με χαρακτηρίζοντάς την σάν πολιτική συντηρήσεως.
T6 άλλο Θέμα πού μπορεῑ ἠ ἐξωτερική πολιτική νά προστατεύσει
ἠ νά πλαταίνει συνεχῶς, εἶναι νά μπορεῑ ν’ άσκεῑ ἐπιρροὴ σέ ἄλλα
κέντρα ὅπου άλλα ἐθνη παίρινουν άποφάσεις, ὥστε νά προστατεύει καί τά οίκονομικα καί πολιτικά συμφέροντα αὑτοῦ τοῦ χῶρου. Καί ἐδῶ άρχίζει 16 μπλέξιμο. Διότι άσφαλῶς ἐξαρτᾱται άπὸ
τήν κυθέρνηση πού θρῑσκεται στήν άρχή καί τόν προσανατολισμὸ
της, νά Θλέπει ποιά εἶναι αὑτά τά σιίμφέροντα. Ἀσφαλῶς, στή σηὲ
μερινήὲποχή, 16 οἱκονομικό συμφέρον, ἠ μᾶλλον ῆ τακτική,άλλά-

’ζει νομίζω άνάλογα μέ τήν κυ6ἐρνηση. Ἐκεῖ μόνο θά συμφωνοῦσα
ὁτι μπορεῑς νά δώσεις 16 ἐπίθετο τῆς ταξικῆς ἐξωτερικῆς πολιτι- _
κῆς. Διότι Bu ἐξαρτηθεῑ άπό 16v ίδεολογικὸ προσανατολισμὸ τῆς
κυθέρνησης, τί οίκονομικά συμφέροντα καί πῶς θά τά ὑπερασπίσει. Ἐκεῖ συμφωνῶ. I
ΚΑΛΛΙΓΑΣε "Av αὑτός 6 προσδιορισμὸς φτάσει σέ ὸριακές μορφές
- καί 16 κριτήρια τοὺ κ. Νικολινάκου εἶναι άπόλυτο - δηλαδή 6v 6
προσδιοριστικὸς συντελεστής εἶναι άποκλειστικά τά οίκονομικά
συμφέροντα καί μάλιστα ἐκεῖνά-μιᾶς ὸρισμένης τάξης, τότε πλέον
φεύγουμε άπά 16 θεμα. Δέν ὑπάρχει πλέον ἐξωτερική πολιτική.
POZAKHI: Νομίζω 611 ἔχει γίνει παρανόηση τοὺ ὅρου τοῡ κ, Νικολινάκου ἐδῶ. Δέν άναφέρεται 016 μεγάλο κεφάλαιο ἡ 016 μικρότερσ.
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚοΣ; Καί Eva κομμουνιστικό κράτος 016 ὁποῑο ἡ ἐργατική τάξη εἶναι στήν ἐξουσία, άσκεῑ ταξική πολιτική. EIvul ἡ ταξική
πολιτική τῆς ἐργατικῆς τάξης. ’Ἀλλο 0016.
TIOYAEPOY: ΙἈς δοῡμε ὅμως τί ἐχει 6 καθένας μας νά πεῖ. Τί 6λέπουμε σήμερα σάν στάχο ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Ἐλλάδας γιά
νά ἐξυπηρετήσουμε 0016 n00 προσδιορίσαμε. Καί πῶς μποροῡμε
νά πετὺχουμε a016v 16v στόχο, ὅπως 16v Θλέπει 6 καθένας μας.
ΨΥΡΟΥΚΗΣε Θέλω νά τονίσω
ὅτι συγχέουμε τά ἐθνικά .
συμφέροντα. T6 κράτος ἔχει
κάποια ούσία καί ἐπιμένω 611
ὴ οὑσία του εἶναι καθαρά 10- . I
ξική. Ἔτσι, άνάλογα με 16
ποιά τάξη κυριαρχεῑ στῆν κοι- ,
νωνία, ἐχουμε καί τήν 6V0λογη κρατική ἐξωτερική πολιτική, πού εἶναι πολιτική τῆς
άρχουσας τάξης καί καμιός
άλλης. Τῶρα, γιά τά συμφέροντα πού εἶπε 6 K. Καλλιγᾱς,
αὑτά εἶναι καί άλληλοσυμπληρούμενα καί άλληλοαποκλειόμενα. Ἄλλωστε άντιφατική εἶναι ἡ σχέση κεφαλαίουἐργασίας, T6 1116 x1011n16
παράδειγμα εἶναι ῆ σχέση ἐπιχειρηματία-ἐργάτη μέσα στά πλαίσια τῆς καπιταλιστικῆς παραγωγῆς. Λ. χ. άν ή φάμπρικα ὅπου δουλεύει ἕνας ἐργάτης δέν πουλήσει τά ἐμπορεύματά της, τότε δέν θά πάρει οὔτε 6 ἐργάτης τό
μεροκάματό του. "Apa ἐδῶ ἐχουμε ëvu άλληλοσυμπληρούμενο
φαινόμενοῑ πρέπει νά δουλέψει ῆ φάμπρικα γιά vu δουλέψει καί 6
ἐργάτης, πρέπει νά κερδίσει 6 ἐπιχειρηματίας γιά νά πληρωθεῑ καί
6 ἐργάτης. Ταυτόχρονα ἐπιχειρηματίας καί ἐργάτης εἶναι άλληλοαποκλειὸμενα φαινόμενα. ‘H λευτεριά 100 δεύτερου προϋποθέ,τει τήν κατάργηση τοὺ πρώτου. Ἠ άρχουσα τάξη πάντα τονίζει 16
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άλληλοσυμπληροὺμενο σκέλος γιά νά εὑνουχίζει τό δεὺτερο. Ἒτσι
μπορεῖ καί δημιουργεῖ σέ μεγάλα στρωματα τήν αὑταπάτη 611
ἀσκεῖται ἐθνική ἐξωτερική πολιτική. Λόγου χάρη, 610v Πηγαίνουμε
στίς “Αραθικές άγορές, γιά νά δράσουμε, ὅπως δροῡνε τά πολυεθνικά τράσ-τ, δηλαδή γιά νά θγάλουν οἰ ἐπιχειρήσεις τῆς Ἑλλάδος
άποικιακά κέρδη, προπαγανδίζεται ἡ πλευρά τοῡ «κοινοῦ συμφέροντος». “Ὀλοι Θά θγοῡν κερδισμένοι; οί ἐπιχειρήσεις Θά έχουνκέρδη καί 0'1 ἐργαζόμενοι δουλειά καί καλό μεροκάματο. -Στό ση- ’
μεῖο αὑτό δημιουργεῖται μιά πρόσκαιρη ταυτότητά συμφερόντων
καί 611' ἐδῶ πηγάζουν οἰ ψευδαισθήσεις γιά τήν ὑπαρξη ἐθνικῆς
Πολιτικῆς άπό τή μεριά τῆς άρχουσας τάξης.
‘H ἐθνική Πολιτικὴ δέν εἶναι άλλη άπό τήν πολιτική τῆς αὑτοδιάθεσης τοῡ ἐλληνικοῡ έθνους, δηλαδή ἠ πλέρια ἐλεὺθερη άνάπτυξη ὅλων τῶν δυναμικῶν σχέσεων (οἰκονομικῶν, Πολιτικῶν, πολιτιστικῶν, γλωσσικῶν) ποὺ συγκροτοῡν τό έθνος. Αὑτοδιάθεση
σημαίνει αὑτοδὺναμη, όλόπλευρη άνάπτυξη. Αὑτοδιάθεση εἶναι νά
μήν καταπιεζόμαστε σάν έθνος καί νά μήν καταπιέζουμε ἐμεῖς
άλλο ἐθνος. Σημαίνει νά ὑπάρχει δυνατότητα ἐλεὺθερης άνάΠτυ-”
ξης τοὺ λαοῡ, τόσο σά σὺνολο, ὅσο καί σάν άτομο, ἔξω άπό ξένες
ἐξαρτήσεις, ἐπιδράσεις κλπ. Ἐδῶ εἶναι τό ἐθνικό συμφέρον. Καί
μονάχα μιά πολιτική ποὺ ὑπερασπίζεται τήν αὑτοδιάθεση μπορεῖ
νά εἶναι έθνική, Γι’ αὑτό καί λέω πῶς κάθε κράτος δέν μπορεῖ νά
ἐχει ἐθνική πολιτική. Ἐξαρτιέται ποιά τάξη ἡγεῖται τοῡ κράτους
αυτου.
Ἠ ἐλληνικη άρχουσα τάξη μᾶς λέει ὅτι σήμερα έθνική Πολιτική
εἰναι ἐκείνη ἡ πολιτική ποὺ μάς ὁδηγεῖ σῂτό μεγάλο παζάρι τῆς
EOK. Μέσα 0' αὑτό θά κερδίσουμε περισσότερα άποικιακά κέρδη.
Θά (pave όλοι καλὺτερα. Μά ὴ τάση γιά τή δημιουργία εὑρὺτερων
καπιταλιστικῶν άγορῶν δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν τάση γιά τή
δημιουργία μεγάλων άνθρωπίνων συνόλων, ὅπου ἡ αὑτοδιάθεση
κάθε έθνους θά εἰναι άπόλυτα ἐγγυημένη. 'H πολιτική τῆς ἐνταξης
οτὴν EOK δέν μπορεῖ νά εἶναι έθνική, γιατί ὴ EOK άποτελεῑ άρνηση τῆς ἐθνικῆς αὑτοδιάθεσης.
POZAKHZ: Συνδέεται ὴ άποψη αὑτή μέ τη δεύτερη τάση Ποὺ
ὑπάρχει σήμερα, δηλαδή τήν τάση γιά τήν κατάργηση τῆς μισθωτῆς ἐργασίας, τήν τάση γιά τήν αὑτοδιάθεση τῶν ἐθνῶν καί τή δημιουργία μεγάλων συνόλων (όχι κρατικῶν), μεγάλων κοινοτήτων
άνθρῶπων. ·
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ΡΟΖΑΚΗΣ; Γιατί δέν μπαίνουμε σ’ αὑτὸ 16 χῶρος
ψΥΡΟΥΚΗΣε Γιατὶ μπαίνουμε σέ μιά μεγάλη καπιταλιστική άγορά
611' τήν όποία προσδοκοῡμε όφέλη οἰκονομικά.
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣε Ὠραῖα, καί γιατί δέν μπαὶνουμε στόν ἄλλο χῶρο;
ΡΟΖΑΚΗΣ; Ποιός εἰναι ό άλλος χῶρος;
ψΥΡΟΥΚΗΣι Δέν ὑπάρχει· ὑπάρχει δυνάμει. ,
ΡΟΖΑΚΗΣε Μά ὑπάρχει; Γιατί αὑτή τή στιγμὴ νομίζω ότι Βρισκόμαστε μπροστά σέ ένα προσδιορισμό ἐπιλογῶν, ό όποῖοςστηρίζεται,
πολύ περισσότερο στά οἰκονομικά συμφέροντα, στήν οἰκονομική
όνάπτυξη τοὺ ἐσωτερικοὺ χώρου μέ θάση τήν οἰκονομική εὑημερία καί έχει στήν οὺσία καθοριστεῖ μέ τρόπο σχεδόν άπόλυτο άπό
μία καθαρά ὑλιστικῆ άντιμετῶπιση τοῡ προθλήματος. v
TIOYAEPOY: Εἰστε θέθαιος ότι εἰναι ὑλιστικό; Καί γιατί δέν εἶναι
πολιτιστικό;
ΡΟΖΑΚΗΣ; Γιατί, πιστεὺω, πῶς οἰ συνεκτικοί δεσμοί στηρίζονται
στό ὑλικό. Γιατί πιστεὺω ὅτι τελικά όρισμένες καίριες ματεριαλιστικές άξίες, ἐτσι ὅπως διαμορφῶθηκαν τούς τελευταίους αἰῶνες·
- καί μέ όλη τήν ἰδεολογική καί συμθολική καλὺπτρα ποὺ ἐνδύονται - ἐχουν σταθερά ἐπικρατήσει. Κι ὅταν λέω ἐπικρατήσει δέν
άναφέρομαι μόνο στή Δυτική Εὑρωπη καί στὴ Βόρεια Ἀμερική.
“Αναφέρομαι καί στίς χῶρες τοὺ ἐφαρμοσμένου σοσιαλισμοῡ κι
όναφέρομαῖ καί στίς χῶρες τοὺ νότιου ἡμισφαίριου. Εἰδικότερα γιά
τίς τελευταῖες Ποὺ συμπίπτουν, σέ μεγάλο θαθμό. μέ τίς χῶρες
τοῡ Τρίτου Κόσμου, οἰ «δυτικές» άξίες μέ τά πρότυπα τῆς άνάπτυξης, τῆς ὑλικῆς εὑμάρειας, τοῦ θιοτικοῡ ἐπιπέδου ποὺ καθορίζεται
άπό τήν οἰκονομική εὑρωστία - γιά νά μείνω μόνο σέ μερικά άπά
τά δεκάδες συστατικά στοιχεῖα - ἐχουν άνατρέψει. σχεδόν-τη δυνατὸτητα μιάς αὑτοδὺναμης, διάφορης ἐπιλογῆς τρόπου ζωῆς ποὺ
νά ἐδράζεται στίς τοπικές ἰδιαιτερὸτητες, στίς παραδόσεις καί στίς
Πολιτιστικές άξίες ποὺ εἶχαν ριζωθεῖ ἐκεῖ. Ἀντίθετα μέ ότι ,θά
περιμέναμε - καί μέ ότι προσδοκοῡσε μιά ἡγετική μερίδα όρισμέγων. κυρίως, άφρικανικῶν λαῶν - ἡ άποαποικιοποίηση κι ἡ άνάδυση τῶν κρατῶν-ἐθνῶν στό νότιο ἡμισφαίριο δέν ἐφεραν μαζί
τους τήν άντίθεση στίς άρχές τοὺ θιομηχανικοῡ θορριῖιΔ η’ΠεριΠέτεια τοῡ νότου εἶναι μιά Περιπέτεια εὑθυγράμμισης μέ τίς άξίες
τῶν παλιῶν κρατῶν, μιά ἐπιχείρηση θελτίωσης τῆς κοινωνικῆς καί
οίκονομικῆς άκμῆς στό νότο, μιά ἐναρμόνιση μέ τήν οίκονομία,
τήν τεχνολογία, τόν πολιτισμό τοὺ πάνω ἡμισφαιρίου. Δέν ὑποτιμῶ, 6έ6αια, τίς ζυμωσεις ποὺ γίνονται μέσα άπό αὑτή τήν ροπή

ἐναρμόνισης, τή συνδιαλλαγή Ποὺ Πετυχαίνεται μέσα άπό τη σὺμ- μειξη τῶν τοπικῶν ἰδιομορφιῶν καί ἰδιοτροπιῶν. Ὠστόσο θλέπω 611
μέσα σέ αὺτή τή ρευστότητα τοῡ κόσμου μας - Ποὺ εἶναι μιά έκφραση τῆς διαρκοῦς ρευστότητας τῶν ανθρῶπινων Πραγμάτων ὺπάρχουν όρισμένες παθερές αἰχμές, όρισμένες κορυφές Ποὺ
ξεπροθάλλουν Πάνω άπό τοὺς κυματισμοὺς τῆς θάλασσας καί
>Ιπού δείχνουν ότι καίριες άξίες καί άρχές τῆς Δὺσης, ἥ άν θέλετε
οἰ φυσικοί ἐπίγονοι τους ἐπιζοῡν τῶν ἰδιαίτερων ἰδεολογικοπολιτικῶν συστημάτων καί τῶν ἰδιαίτερων πολιτισμῶν, δημιουργῶντας
κάποιον κοινό παρονομαστή πορείας τῆς άνθρωπότητας στό σὺνολό της. Στήν κατηγορία αὺτὴ τῶν αίχμῶν, ὅπως τίς όνόμασα,
Περιλαμθάνω τό κοινὸ, πιά, κυνὴγι τῆς άνάτιτυξης καί θιοτικῆς
Θελτίωσης μέ ὅρους Ποὺ δέν άπέχουν πολὺ άπὸ αὑτοὺς, ποὺ γνω· ρίζουμε ἐμεῖς οἰ «θόρειοι» (σέ σχέση μέ τό νότο) ἡ οἰ «δυτικοί» (σέ
σχέση μέ τήν άνατολή).
ΤΣΟΥΔΕΡΟΥε Μήπως αὑτό
ποὺ λέτε ἠδη ἐχει ξεπερα015'1; A1611 συμφωνῶ 611 μέχρι
σήμερα παρατηρεῖται στή
Δὺση μιά ὺλιστική άνάπτυξη. :
’Καί αὑτός ὴταν 6 στόχος. Καί '
ἀσφαλῶς, χρωμάτισε καί τό ,.
V6110 ὴμισφαίριο μεταπολε- ,
μικά. 'H έξέλιξη ὅμως τῆς κοινωνίας καί τῆς οἰκονομίας εί '
ναι τέτοια στό θόρειο ὴμι
σφαίριο (Δὺση ποὺ τήν 6vo
μάζουμε) Ποὺ ἠδη ξεπερνιέται ~
καί οἰ οἰκονομολόγοι θλέπουν
611 δν δέν ἀλλάξει ὴ φιλοσοφία Ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ Δὺση,
δέν Θά μπορέσει νά ἐπιθιῶσει
ή κοινωνία.
Ὁπότε ἕχει ξεπεραστεῖ ἐντελῶς αὑτή ἡ φιλοσοφική άντιμετώπιση.
Καί Πᾱμε σέ ἄλλο στάδιο, στό περίφημο μεταθιομηχανικό στάδιο
κλπ. Καί γι’ αὑτό δέν συμφωνῶ άπολὺτως μέ τόν κ. ψυροὺκη, ἐνῶ
στά πιό πολλά ἐχω συμφωνήσεκ ἐντασσόμενοι σήμερα στή λεγόμενη καπιταλιοτική Δὺση, δέν σημαίνει ὅτι ἐντασσόμαστε αναγκαστικά σέ μιά καπιταλιστική κοινωνία μέ τήν μορφὴ τήν ὁποία ξέρουμε μέχρι σήμερα, Διότι αὑτή ἡ κοινωνία παίρνει μιά ἐξέλιξη ἐν,τελῶς διαφορετική. ῘΕπειδή ξεπέρασε τό στάδιο τῆς θιομηχανικῆς
Περιόδου, ἔχει προχωρήσει σ’ ένα κοινωνικό πολιτιστικό στάδιο,
τελείως διαφορετικό άπὸ πρίν. Καί άρα ἐντασσὸμαστε μέ τήν ἐπιλογή Ποὺ κάνουμε (ποὺ θέλετε νά κάνουμε) σέ μιά μεγαλὺτερη
κοινωνία ἐθνῶν ὅπου ὑπάρχει ἡ ἐξασφάλιση τῆς έθνικῆς όντότητας. Ἐκεῖ ὴ ἐθνικὴ ἰδιομορφία μσς δέν θά εἶναι στοιχεῖο γιά τό
ὁποῖα Θά καταπιεζόμαστε· ὑπάρχει ἡ ἐξασφάλιση τῆς πολιτιστικῆς
ἐλεὺθερης άνάπτυξης, σ’ ένα κοινωνικό-οἰκονομικό σύστημα, τό
ὁποῑο Θά μποροῡμε κι ἐμεῑς νά έπηρεάζουμε. Καί κεῖ θά πρέπει νά
δοῡμε ἄν ἡ ἐπιλογή τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς αὑτή τή στιγμή θά
Πλατὺνει τή δυνατότητα άποφάσεῶν μας στά σημεῖα Ποὺ ἐπηρεάζονται τά συμφέροντά μας.
ΡΟΖΑΚΗΣε Δέν διαφωνῶ μέ αὑτή τή θέση σου, σάν παρατήρηση
φαινομένολογική. Διαφωνῶ, ὅμως, ῶς πρός τήν εἰλικρίνεια ὅλων
αὑτῶν τῶν άλλαγῶν - ποὺ πιστεύω ότι ἐπιχειροῡν κι αὑτές νά
προσαρμόσουν τό κλασικό ὑπόδειγμα στίς νέες άδήριτες πραγματικότητες - καί τό οὑσιαστικό τους Βάθος. Ἀπ’ τήν άλλη μεριά θά
Πρέπει νά τονιστεῖ 611 άν οῖ διαπιστῶσεις σου ὶσχὺουν γιά τό 610μηχανικό θορρά - μέ όλες τίς ἐπιφυλάξεις μου - δέν ἐχουν παράλληληέφαρμογή στό νότο, ποὺ μόλις τώρα ξεκινάειτήν όντίστοιχη,
μέ τή φάση «τῆς γέννησης τοῡ κράτους-ἐθνους» στήν Εὑρῶπη,
πορεία του. Αὑτὴ ἡ φάση, μέ τοὺς πρώιμους ἐγωκεντρισμοὺς, τήν
πολυτιμότητα τῆς κρατικῆς κυριαρχίας (σάν κόρη όφθαλμοὺ), τά
έθνικά ίδανικά, συνοδοιπορεῖ μέ τά αὐξανόμενα αἰτήματα καί
διεκδικήσεις γιά άνάπτυξη καί εὑημερία. Πράγμα ποὺ σάν συνδυασμὸς άποκλείει μιά σὺντομη μετατροι-ιή τῆς κοινωνικοοικονομικῆς
ὑποδομῆς. ἐτσι ὅπως τή γνῶρισε 6 κόσμος στά τελευταῖα ἐκατό
περίπου χρόνια. Κι ἐνα τελευταῑο σημεῖο σχετικό μέ τήν Παρατήρηαη αὑτή γιά τίς σχέσεις μας μέ 16 V610: άκριθῶς ἐπειδή θρισκόμαστε μπροστά σέ μιό κοινή ἐπιλογή σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο - ανεξάρτητα άπό τήν ποιοτικῆ, ἐνδεχόμενα, μέθοδο ποὺ άκολουθεῖται
στήν πορεῖα - ὴ άντιπαράθεση μέσα σέ ἐναν κόσμο στενότητας.
γίνεται ἐπικίνδυνη. Στήν ἐποχή μας καί στίς ἐποχές ποὺ ἐρχονται,
ἡ άντιπαράθεση τοῡ θιομηχανικοὺ άναιττυγμένου θορρά μέ τόν
άναπτυσσόμενο νότο μπορεῖ-νά αἰωρεῖται συνεχῶς ὡς πιό πιθανός
άπό τή ρήξη Δὺσης - “Ανατολῆς ἠ κάποιας ἐνδοσυστημικῆς σὺγκρουσης. Καί τοῦτο παρά τίς άμεσες άδυναμίες τοὺ νότου νά
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άντιμετωπίσει 1009 «ἔχοντες» τοῡ θορρᾱ πού, ὅμως, γιατρεύονται
τόσο μέ τῆ χρήση άλλων τρόπων σκληρῆς πειθοῦς - πού μπορεῖ νά
έμπνεύσει άντιπαραθέσεις - ἦ, άκόμα καί μέ τή χρήση τοῡ ’ίδιου
τοῦ θόρειου πολεμικοῦ μηχανισμοὺ μέ τό μέσο τῆς σύγκρουσης
τῶν παραδοσιακῶν πόλων «γιά χάρη» κάποιων νότιων κρατῶν.
ΚΑΛΛΙΓΑΣ; Νομίζω κι 6va 611 η

6 N6109 «εἰσάγει» ῆ ὑφίστα- ’
ται τίς άξίες αὐτές, όλλά δέν
τίς ἀποδέχεται, δέν τίς όφο-

μοιώνει οὐσιαστικά. Τό φαινόμενο νομίζω όνάγεται οτό
γεγονός ότι ἡ φυλετικοπολιτιστική μονάδα ὑπῆρξε ή θε- Μ .1
μελιακή μονάδα στόν κόσμο
καί ὲπέθαλλε 16 πρότυπά της.
T6 πρότυπα αὐτά, ὅμως, 610v
γίνονται «δεκτά» εκεῖ ὅπου
εἶναι ξένα, γίνονται δεκτά
γιατί Θολεύουν μιά όρισμένη
στιγμή. Καί κεῖνοι 0'1 όποῑοι 16 à
δέχονται, τό κάνουν συχνά
γιά νά τά χρησιμοποιῆσουν κι έπειτα νά στραφοῡν έναντίον
τους καί ν’ άπαλλαγοῡν 611' 0016. Ὅπως συνέθη στήν Περσία. ‘H
συγκεκριμένη δική μας έπιλογή πρός τήν Εὐρώπη, νομίζω εἶναι
συγκυριακή.- Δηλαδή, ἡ έκτίμηση καί τῆς άρχουσας τάξης καί τῆς
’ πλειονότητας, κατά κάποιον τρόπο, e'1v01'61166v ὑπάρχει άλλη καλύτερη έπιλογή πού νά μπορεῑ νά διασφαλίζει έναν στόχο έξωτερικῆς πολιτικῆς κι αὐτόν συγκυριακό, πού αὐτή τή στιγμή εἶναι ἠ
έπιὸίωση τῆς έθνικῆς όμάδας μέσα στίς δεδομένες οημερινές
συνθῆκες καί μέσα στά γεωγραφικά πλαίσια της, άλλά καί μιά άνάπτυξη τέτοια πού νά μπορεῑ ἡ όμάδα αὐτή νά σταθεῖ, κατά τό δυνατόν, σάν αὐτόνομη καί αὐτοπροσδιοριζόμενη μονάδα μέσα στήν
παγκόσμια κονίστρα.
Γιά νά μπορέσει νά σταθεῖ ἡ πολιτική αὑτή καί νά έκπληρωθοῡν

0'1 στόχοι της, κατά τό δυνατό καί κατά τό έφικτό, θά πρέπει νά’

ὑπάρξει μεγάλη προσοχή καί νά καταὸληθεῑ μεγάλη προσπάθεια,
γιά νά μήν γίνει ἡ Ἐλλάδα, μία ὑποθαθμισμένη περιφέρεια ένός
άνεπτυγμένου κέντρου, δεξαμενή έργατικοῡ δυναμικοῡ καί θέρετρο τῶν όνεπτυγμένων-κοινωνικοοικονομικά - έταίρων της, καί νά
μή μεταθληθεῖ ἡ σχέση της μέ τούς εταίρους της σέ σχέση περιφέρειας πρός κέντρο, όπως εἶναι π.χ. αὐτή τή στιγμή ἡ σχέση τῆς
Μυκόνου καί τῆς Σκιάθου πρός τήν Ἀθήνα. Νά μπορέσει νά πάρει
6116 τήν ένταξη στῆν EOK 6,11 προάγει τήν Θέση της σάν αὐτόνομης μονάδας καί ό,τι θά συντελέσει στῆν πολιτιστική της όνάπτυEn. Καί 6va 606 10 στοιχεῖα τά όποῖα πρέπει νά προσέξουμε εἶναι
611 όλοι μας, καλῶς ῆ κακῶς, δικαίως καί όδίκως - όκόμα καί oi πιό
όρθόδοξοι καί 01 1116 6Kp0'101 1100E10169 — σκεπτόμαστε μέ δυτικές
κατηγορίες, μέ δυτικά πρότυπα. Ἀκόμα κι ἡ όρολογία πού χρησιμοποιήθηκε σ’ αὐτῆ τῆ συζήτηση, εἶναι δυτική όρολογία, αὑτή πού
χρησιμοποιεῖται στίς δυτικές κοινωνίες.

lI’YPOYKHI: Ἐπανέρχομαι 016 πρόθλημα τοῡ Θορρᾱ-νότου. "0
νότος έχει πολλά, ἔχει τά πάντα. Ἐκεῖνο πού δέν έχει εἶναι τήν
τεχνολογία καί τήν οἰκονομική δύναμη, πού 16 έχει μονοπωλήσει ό
άποικιοκρατικός θορράς. Καί εἷναι έπόμενο νά ὑπάρχει αὐτός 6
άνταγωνισμός. Καί εἶναι έπόμενο 0016 πού λέω, 611 δηλαδή μονάχα μέ τήν άλλαγή τοὺ χαρακτῆρα τοῦ διεθνοὺς καταμερισμοῡ
τῆς έργασίας καί μέ τίς ΰιθιές αλλαγές στήν παγκόσμια άγορά, θά
εἶναι δυνατό νά θρεθοῦν λύσεις δίκαιες γιά όλη τήν άνθρωπότητα.
”Οσο γιά 1169, 16 611 μπαίνουμε στήν EOK, 0016 66 σημαίνει πώς
μπαίνουμε σέ καμιά Κοινωνία Εὐρωπαῑκῶν Ἐθνῶν. Τό λέει 6116
μόνη της; Εἶναι μιά διευρυμένη καπιταλιστική αγορό, όπου ό καθένας άξιολογεῖται όνάλογα μέ τή δύναμή του. Καί έμεῖς ὁπωσδήποτε δέν θά εἵμαστε ή «πρώτη τρύπα τῆς φλογέρας». Ἀπό τή δύναμή μσς θά έξαρτιέται σέ ποιά Θέση τῆς ἱεραρχίας θά 6ρισκόμα016.
K01116 άμεση θετική προοπτική δέν ὑπάρχει 6116 16 611 πηγαίνουμε νά μετατοπίσουμε τό κέντρο θάρους τῆς έξάρτησηςάπό τίς
ΗΠΑ στήν Εὐρώπη. ‘H μετατόπιση ἐπιχειρεῖται γιά λόγους άντικειμενικοὺς. Oi ΗΠΑ έχασαν τήν πρώτη θέση στήν παγκόσμια άγορά
(016 611116p10), στῆ νομισματική διεθνή όγορά. Ἐπενδυτικά κινδυνεύουν 6116 τήν είσροή κεφαλαίων 6116 τήν EOK καί τήν Ἰαπωνία.
”Εχασαν τόν όπόλυτο έλεγχο τών θαλασσῶν, δηλαδή 016v 101160
1100 κινεῖται περισσότερο τό έλληνικό κεφάλαιο. N6 6 λόγος τῆς
άμφισθήτησης τῆς άμερικανοκρατίας 0116 τήν όστική μας τάξη. Γι’
αὑτό καί μετατοπιζόμαστε καί πάλι πρός τήν Εὐρώπη, πρός μιά
διευρυνόμενη δυτικοευρωπαϊκή καπιταλιστική όγορά, ὅπου φανταζόμαστε πώς θά ε’ίμαστε σέ καλύτερη θέση 611' 6,11 ε’ίμαστε σή36

μερα μέσα στῆν άπόλυτη όμερικανοκρατία. Αὑτό όμως δέν λέγεται
ὲθνική έπιλογή. Δέν εἶναι τά συμφέροντα τῆς όστικῆς τάξης πού
μποροὺν νά προσδιορίσουν τήν έθνική έπιλογή.
ἸΣΟΥΔΕΡΟΥε Κύριε ψυροὺκη, έσεῖς έπανέρχεστε σέ κάτι πού
έθεσα πρίν. Ἀλλά πάλι θά μάς πάει μακριά. Πιστεύω 611 αὐτή τήν
άνησυχία ποὺ έχει 6 λαός γιά τήν όλοκλήρωσή του, μέσα 016 σύγχρονα πλαίσια καί τῆς τεχνολογίας καί τῆς οἰκονομικῆς άνάπτυξης, τήν έχουν καί 0'1 εὑρωπαῖκοί λαοί. Διότι· καί αὐτοί σέ πρώτο
στάδιο καί έμεῖς μετά, Βλέπουμε ότιὴ οἰκονομική ανάπτυξη, μέ τή
σημερινή της μορφή, οὐσιαστικά άντιστρατεύεται τήν όλοκλήρωση τοῡ όνθρώπου. Ἀρχίζουμε καί καταπιεζόμαστε 6116 16 σύστημα. Αὐτή τήν άναγνώριση τήν έχουν κάνει, λόγω στάδιου 6Eέλιξης, στῆν Εὐρώπη. Ἀρχίζουμε K1’ έμεῖς νά συνειδητοποιοῡμε
αὐτό τό πρόθλημα. Ἐδῶ ὑπάρχουν ένδείξεις σαφεῖς καί άποδείξεις 611 όλλάζει τό σύστημα. Ἀναγκαοτικά τό οίκονομικό σύστημα
άλλάζει. Διότι έφτασε σέ τέτοιο στάδιο έξέλιξης, πού Θλέπει ότι
αὑτοκαταστρέφεται. Γιατὶ δέν πάτε ένα θῆμα παρακάτω; Μιά πολιτική πρέπει νά θλέπει μακρόχρονα. Ἀφοῡ ἤδη άλλάζει ἀφ’ έαυτοῡ
του τό οἱκονομικό σύστημα καί μεῖς έντασσόμενοι μέσα σ’ αὑτό,
θρισκόμαστε μέσα σ’ 6V0 κοινωνικό καί οίκονομικό πλαίσιο πού
1109 ταιριάζει περισσότερο γιά τό στάδιο όνάπτυξης. Συμφωνῶ 666010 11’ 0016 r100 λέει 6 K. Καλλιγάς, 611 πρέπει νά έξασφαλίσρυμε
ὅ,τι δέν θά γίνομε περιφέρεια. Ἀλλά μέχρι καί οήμερα, (μέχρι τό
’60) ἠ Ἐλλάδα ὑπῆρξε περιφέρεια. “
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣε ”Εχουν άλλάξει άρκετά πράγματα, μετά τό 1960,
δέν ξέρω κατά πόσον αὐτά πού έχουν όλλάξει άντικειμενικά - 6116
τήν άποψη τῆς τεχνολογίας Βασικά, τών όντικειμενικῶν δυνατοτήτων 1100 1109 δίδονται- σημαίνουν 611 άλλαξε καί τό όραμα γιά τό
μέλλον καί ἡ θάση τῆς κοινωνίας. Τό σύστημα τό καπιταλιστικό, τό
δυτικό, θρίσκεται σ’ ένα άδιέξοδο αὐτή τῆ στιγμή τό όποῖο έχει
προκαλέσει ἠ τεχνολογική πρόοδος. Κι έδῶ θά συμφωνῆσω μέ τόν
κ. Ροζάκη 6 όποῑος λέει...

ΤΣΟΥΔΕΡΟΥε Τί έννοεῖτε άδιέξοδο, 611 δέν θά ὑπάρχει φυσιολογική έναλλαγή, ῆ άδιέξοδο μέ έκρηξη...
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ; Δέν τό ξέρω a016, έγώ άπλώς Βλέπω 611 δέν προχωρεῖ πιό πέρα κι 611 ὑπάρχουν προσπάθειες γιά λύσεις μέσα στό
σύστημα. Ὑπάρχουν μερικοί 0'1 όποῑοι λένε; «Κύριοι, ὑπάρχει μία
άντίφαση όνάμεσα στήν άνάπτυξη τῆς τεχνικῆς καί στήν άνάπτυξη
τήν πολιτιστική, τήν πνευματική, 6v θέλετε, καί πρέπει ν’ «6M6ξουμε 16 πράγματα». Αὑτοί εἶναι όρισμένα πνεύματα πού 6λέπουν
πιό μπροστά. Ἀπ’ τήν άλλη, ὑπάρχουν όρισμένες άντικειμενικές
δυνάμεις αὐτῆ τῆ στιγμή, πού εἶναι τό κεφάλαιο, δυνάμεις πού κατέχουν τήν έξουσία, πού δέν τούς ένδιαφέρει αὑτό τό πρόθλημα,
τούς ένδιαφέρει άκριΘῶς τό πῶς θά ίκανοποιήσουν τά άμεσα συμφέροντά τους. Αὑτό εἶναι 6V0 άδιέξοδο. Μπορεῖ ’ίσως νά λυθεῖ καί
νά περάσουμε σέ όμαλές λύσεις, χωρίς νά γνωρίζω πρός τά ποῦ θά
όδηγηθεῖ ἡ κατάσταση αὑτή. Πάντως Θρισκόμαστε ἴσως, στῆ φάση
πού λέει 6 Σπέγκλερ ἠδη 6116 16 1920: Τῆς παρακμῆς τῆς Δύσης.
ΚΑΛΛΙΓΑΣε Λέει 6 K. Νικολινάκος 611 ή Δύση θρίσκεται σέ παρακμή
μέ τῆ σπεγκλερική έννοια - καί τονίζω τό σπεγκλερικό περιεχόμενο τοὺ όρου «παρακμή». Συμφωνώ μέ τήν διαπίστωση αὐτή.
Κάνω έναν διαχωρισμό μεταξύ ΗΠΑ καί Δυτικῆς Εὐρώπης, μέ τήν
έννοια τοῡ ίστορικοῡ όμόλογου τῆς διαφοράς καί διαφορετικῆς
πορείας μεταξύ δυτικοῦ καί άνατολικοῡ τμήματος τῆς Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρατορίας. Ὀπωσδήποτε, κάνεις έπιλογή τοῡ τμήματος έκείνου τό όποῖο γιά γενικώτερους λόγους θρίσκεται πλησιέστερα
πρός 61109. M6 θάση τό ίστορικό όμόλογο πού άνέφερα, 0'1 ΗΠΑ
εἶναι τό δυτικό τμῆμα τῆς ρωμαῖκῆς αὐτοκρατορίας καί ἡ δυτική
Εὐρώπη εἶναι ἡ «έλληνιστική άνατολή» τῶν πρώτων αἰώνων μ.)(. 'H
έπιλογή μας όνάμεσα στά δύο έπιθάλλεται μόνη της.
NIKOAINAKoz: N0 ξανᾱρθω ’

0' 0016 1100 έλεγε -ό Ροζάκης 611 6x61 περάσει 6 δυτικός τρόπος ζωῆς όκόμα καίὲ
στίς άνατολικές χώρες. Μή».
πως πρέπει όμως νά τό ξεχωρίσουμε; ’Υπό ποίαν έννοια
ὅμως Τό καπιταλιστικό σύστημα έχει ένα ρόλο· άνάπτυξε τήν τεχνολογία, τίς
παραγωγικές δυνάμεις, οἱ
όποῖες πλέον ξεπέρασαν κι’
0016 16 ’ίδιο τό σύστημα. Τό
ὅτι τώρα ό συγκεκριμένος
ζωῆς έχει περάσει στίς άνατολικές χώρες ἡ στῆν Κίν στόν Τρίτο
Κόσμο, σημαίνει πώς έχει πάψει νά εἶναι στοιχεῑο τοὺ καπιταλισμοῡ, αὐτό καθ’ έαυτό. Εἶναι στοιχεῖο τῆς άνάπτυξης τῆς τεχνο-

λογίας. Ἀπό κεῖ καί πέρα, εαν 0016 111101151 να συμθαδίσει μέ τίς
κοινωνικές προϋποθέσεις τοῡ συστήματος ἥ 6x1. έδῶ πρόκειται
για ὶστορικό πια έρωτημα, τό ὁποῖα θα απαντήσει 1’1 l010111K1'1 πραξη
016 μέλλον. Ἐκεῖνο όμως πού θλέπω εἶναι 61116 δυτικό σύστημα
ἔχει φτασει 0' ένα αδιέξοδο οίκονομικό, λόγω τῆς τεχνολογίας καί
θέλει νέες αγορές. "H611 16 έχουν προῑδει πολύ πιό σωστα απ*
όποιαδήποτε αλλη θεωρία ἡ θεωρίες, οί θεωρίες περί ίμπεριαλισμοῡ καί τού Λένιν καί τῆς Λούξεμπουργκ. Ἀνέπτυξαν τήν αποψη
611 σέ καποια φαση τό σύστημα χρειαζεται να έχει μια έπέκταση,
καί αὺτή τή στιγμή-θρισκόμαστε 0' 0016 ακριθῶς τό σημεῖα. Εἶναι
μια φαση έπέκτασης ἡ ὁποία αντιμετωπίζει όρισμένες ἀντιφάσεις
καί αντιθέσεις καί 016v T0110 K60110 κλπ. Ἀλλα τό ἵδιο τό σύστημα
αλλαζει οτήν ούσία; Δηλαδή πιστεύεται πραγματικα 611 μπαίνοντας 0' ένα χῶρο πού λέγεται Εύρώπη, καί 6 6110109 έχει όρισμένες
έφέσεις για 1110 καλύτερη διαμόρφωση τῆς κοινωνίας, δημιουργοῡμε καταστάσεις πού θα 6ελτιὼσουν καί τη δική μσς θέση; Αύτή
εἶναι, αν δέν κανω λαθος, χοντρα 1‘1 θέση 009. Ἐγώ θλέπω τό αντίθέτο. Βλέπω τίς τασεις μιᾱς φασιστικοποίησης - μ’ 0016 τόν bpo
μπορούμε να έννοήσουμε πολλα - ἠ όποία παρατηρεῑται μέσα οτή
Δύση, ακριθῶς για να λύσει τίς αντιφασεις 01 6110159 παρουσιαζονται αύτή 11’1 στιγμή 016 σύστημα. Τό 0v θα περασει αύτή η λύση
εἶναι αλλο θέμα.

ΊΣΟΥΔΕΡΟΥτ Ἐσεῑς τό Βλέπετε στατικα. Δέν τό θλέπω έγω έτσι.
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ; Ἀντίθετα τό θλέπω δυναμικα.- Αύτή τή στιγμή
ύπαρχουν δυναμεις 01 6110159 Βλέπουν τό αδιέξοδο καί 110v5 να τό
λύσουν - ύπαρχουν μαλιστα δημοσιευμένα ντοκουμέντα ὡς πρός
0016 - μέ ανασχεση 11109 Kivn0119 0116 10 κατω, από τούς λαούς.
πού πηγαίνει πρός τήν κατεύθυνση, πού έσεῑς καί έγὼ θα θέλαμε,
Ἀιτό πανω ὅμως παει να έλεγχθεῖ έτσι ὥστε να παει καπου αλλοῡ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΥε Σεῑς θλέπετε στατικα τήν οἰκονομία καί στατικα τίς
έπιδιώξεις. Ἐγώ θλέπω 611 έχουν αλλαξει έντελῲς, ακόμα καί ol
στόχοι τού ανθρώπου. Ἔξω, έχει γίνει μια αναγνωριση αὐτῆς τῆς
ἰδέας, αλλα παλι νομίζω 611 αφοῡ τα έκθέσαμε 0010 10 πραγματα,
πρέπει να προχωρήσουμε παρα κατω.
ψΥΡΟΥΚΗΣι Δέν πραγματοποιεῑται αύτή τή στιγμή. Για να Θαλουν
φραγμό στούς στόχους αύτούς όλοκληρωνουν τόν όλοκληρωτισμό
τῆς λεγόμενης θιομηχανικῆς κοινωνίας. Καί αφαιροῡν έτσι τή δυνατότητα στίς δύναμεις έκεῑνες πού πανε να κανουν τήν αλλαγή
να μπορέσουνε να τήν κανουν.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΥι Δέν τό δέχομαι 6ε6αίως 0016. αλλα...

ψΥΡΟΥΚΗΣι Συγνωμη, αλλα σαν γυναίκα, θα τό δεῖτε 0016 στα
καλλυντικα. Σας έπιθαλλουν 0016 16 συγκεκριμένα π.χ. καλλυντικό.

ΊΣΟΥΔΕΡΟΥε Ναί, αλλα upr έγω ξέρω 611 0016 έξω έχει παψει
καί θλέπω 611 έχει συνειδητοποιηθεῑ. Σ’ 0010 10 θέματα πᾱνε σέ
χρόνο ol αλλαγές. Καί θλέπω τόν στόχο τῆς αγροτικῆς εύρωπαῑκῆς
πολιτικῆς να εἶναι πολύ ανθρωπινος, για να μήν έπεκταθῶ.
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣε Να ξαναρθουμε στό έθνικό συμφέρον. Ποιό θα
ἠταν 16 έθνικό συμφέρον; 'H αύτοδιαθεση, να μπορούμε δηλ. v0
αποφασίζουμε μόνοι μσς. Νομίζω 611 έδῶ ύπαρχει γενική καταφαση. ’Υπαρχουν όμως διαφορές ὡς πρός 16v τρόπο έι-ιίτευξης τού
στόχου. ‘H μία αποψη λέει 611 μέ τήν έπιλογή πού κανουμε αύτή τή
στιγμή ἦ πού παμε να κανουμε, ἥ πού φαίνεται πως κανουμε (όπως
εἶπε ἡ κ. Τσουδεροῡ) έΕυπηρετεῑται 6 στόχος αὑτός· ἡ αλλη αποψη
611 δέν τόν έξυπηρετεῖ.
Ἀλλα παω λίγο πιό πέρα, καί θα ρωτήσω; 00111 111 στιγμή ἠ έλληνική έξωτερική πολιτική. πῶς προσδιορίζεται; Στήν ἵδια έξωτερική
πολιτική ύπαρχουν όρισμένοι αντικειμενικοί παραγοντες καί ὁρισμένοι ύποκειμενικοί παραγοντες, πού προσδιορίζουν ακριθῶς
0016 τό στόχο; τόν στόχο τόν έθνικό,τήν ανεξαρτησία, τήν αύτοδιαθεση δέν τόν προσδιορίζει 1'1 κρατική έξωτερικὴ πολιτική 1'1
ὁποία ασκεῑται 00111 111 011y111'1, — τουναντίον - τα συμφέροντα τα
όποῖα ύπαρχουν έκεῖ τα έκφραζει ὡραιότατα ό Ζολώτας, στήν σελ.
35 (τήν αναφέρω παντοτε αύτή τή σελίδα γιατί εἶναι ἠ πιό κλασική
διατύπωση τῆς αστικής νοοτροπίας 0011'1 τη στιγμή μέ τήν έπιλογή
πού κανει) στήν σελ. 35 τῆς όμιλίας του για τήν «EOK K01 τήν Ἐλλαδα» λέει 611 έμεῖς μόνο σέ συνεργασία μέ τό ξένα κεφαλαια
λόγω τῆς θέσης πού έχουμε ἰδίως απέναντι στίς Ἀραθικές χῶρες,
καθώς έπίσης έπειδή ε’ίμαστε ανὶκανοι να παραγουμε τεχνολογία
κι έπειδή έχουμε όρυκτό πλούτο, μόνο σέ συνδυασμό μέ τό ξένα
κεφαλαια, μπορούμε να προχωρήσου με πιό πέρα, να αναπτυχθοῡμε. Εἶναι δηλαδή πλέον μια έπιλογή ανοιχτα αντίθετη πρός τό
έθνικό συμφέρον, έτσι ὅπως τό προσδιορίσαμε πρίν. Προσδιορίζεται αντικειμενικα τέλος, αύτή τὴ στιγμή, ἡ έξωτερική πολιτική μέ
τίς αλλαγές ol όποῑες γίνονται στό διεθνές σύστημα λόγω οἰκονομικῶν παραγόντων 100 6156v009 καταμερισμοῡ τῆς έργασίας.
προσδιορίζονται δεύτερον, 0116 τήν γεωγραφική μας θέση ἡ ὁποία

παίζει ένα σημαντικό ρόλο 600v αφορᾱ τή στρατηγική τού ξένου
παραγοντα, πού εἶναι ἠ στρατηγική τῶν μεγαλων δυναμεων, καί
τέταρτο προσδιορίζεται ακριθῶς 011' 1009 πολιτικούς παραγοντες,
απ’ τό συσχετισμό τῶν πολιτικῶν δυναμεων στήν Ἑλλαδα αύτή τή
στιγμή, 6 6110109 51v01 ταξικός, έτσι ὃπως τόν προσδιόρισα προηγούμενα. Ὑποκειμενικα τωρα, εἶναι ακριθῶς αύτός 6 ταξικος
προσδιορισμός, ὁπως έκφραζεται στήν πολιτική τοὺ «ανήκομεν εἰς
τήν Δύσιν», όπως έχει έκφραστεῑ 0010 10 τελευταῖα χρόνια, εἶναι
αύτός ό προσανατολισμός, αύτή 1'1 κατεύθυνση πού προσδιορίζει
καί τό «έθνικό συμφέρον» καί κατα συνέπεια καί τήν «έθνική 5Eωτερική πολιτική»Ι όπως ακολουθοῡνται αύτή τή στιγμή. 'Yn' αύτη
τήν έννοια, για v0 16 έκφρασω καπως έπιγραμματικα καί, ’ίσως,
απόλυτα καί καπως έντονα, δέν ασκεῑται έθνική πολιτική έτσι
ὅπως τήν όρίσαμε προηγούμενα. Ἀσκεῑται μια πολιτική πού ανταΠοκρίνεται στα συγκεκριμένα συμφέροντα τῆς αρχουσας ταξης. 'H
αλλη έπιλογή θα ἠταν μια έθνική έπιλογή αναλογα μέ τήν αύτοδιαθεση. Καί κεῖ πᾱμε 0' 0016 1100 λέει 6 ψυρούκης 611 1109 συμφέρει να μποῡμε σέ μια μεγαλη αγορα καί έκεῑ να ακολουθήσουμε
τούς στόχους πού εἶπε καί ἡ Τσουδεροῡ, 1'1 1109 συμφέρει (παλι τό
έκφραζω απόλυτα) να μείνουμε ἐξω απ’ αύτή τήν αγορα καί ν’
ακολουθήσουμε αλλες συμμαχίες, αλλους προσανατολισμούς σί
όποῑοι αντικειμενικα ύπαρχουν. Παραδειγμα ένα αντικειμενικα γεγονός. Ἕνα πολύ μεγαλο 11000016 έξαγωγῶν αγροτικῶν προϊόντων, πᾱνε σέ ανατολικές χῶρες. A016 00 στοιχεῑο απλως, 6x1 00v
κατεύθυνση πολιτικῆς. .
ΤΣΟΥΔΕΡΟΫι Ἠ ένταξη δέν τό αποκλείει 0016. Ἀλλα τό θέμα εἶναιῑ πιστεύετε 611 θα περιοριστεῑ 1'1 001061065011 μέ τήν ἐνταξη,
για ν’ αφήσετε τίς ὶστορίες, ἢ αν μείνομε έκτός θα έχσμε μεγαλύτερη αύτοδιαθεση; Εἶναι δυό ξεχωριστα έρωτήματα.
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ; Ἀπλα ναί, τό δεύτερα.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΥτ Πῶς τό θλέπετε, διότι όταν ε’ίμαστε μόνοι, μέ συμμαχίες παλιοῡ τύπου, δηλ. συμμαχίες όχι ένταξη σέ περιφερειακο
σύστημα θα ε’ίχαμε μεγαλύτερη αύτοδιαθεση, ἠ 1'1 έμπειρία μας
μέχρι σήμερα μᾱς λέει 611 K01 κατω 0116 δομές διεθνείς πού ἦσαν
πολύ πιό έλεύθερες 011' 119 σημερινές, παλι δέν απολαμθανουμε
αύτοδιαθεση; Τώρα πού 01 δομές εἶναι 1600 ξεκαθαρισμένες κι
αρχίζουνε καί σφίγγουνε 01 601159 σε μεγαλες κοινωνίες, ὃπως
εἶπε καί 6 K. ι«μυρούκης. νομίζετε 611 έμεῑς μένοντας έξω μέ κλασικῆς μορφῆς συμμαχίες θα έξασφαλίσουμε μεγαλύτερο θαθμό αύ10610850119;
ΨΥΡΟΥΚΗΞε Ἤδη στα Βαλκανια εἶναι κραυγαλέες 0'1 ἐνδείξεις,
έστω καί κατω 0116 τη μορφή πού παρουσιαζονται. Στή Βαλκανικη
έχουμε τή Ρουμανία μέ μια τααη για ανεξαρτητοποίηση καί 0010διαθεση. Ἕχουμε τήν Ἀλθανία, τὴ Γιουγκοσλαθία, έχουμε καί τη
δική μας περίπτωση πού αμφισθητοῡμε τήν αμερικανοκρατία. Moναχα στή Βουλγαρία δέν τέθηκε πρόθλημα. Γενικα έχουμε ὀλο τό
θαλκανικό χῶρο, μέ τόν έναν ἡ τόν αλλο τρόπο, να αναζητεῖ το
δρόμο τό 61116 του, K10016 αντανακλᾱται καί στίς κυθερνήσεις. 'H
τααη εἶναι ζωντανη καί γυρεύει τρόπους έκφρασης.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΥε ‘H Τσεχοσλοθακία δέν 009 λέει τίποτα; Καί πῶς
παίρνετε 11'1 Ρουμανία για παραδειγμα, 0' ένα σταδιο πού δέν ξέ»
ὣψΡιὲΥτὲὔΣῖξῖέῗ-Ινομίζω σωστό 611 11 έπιλογή εἶναι μοναχα να
μποῡμε 0' έναν 0116 1009 ύπαρχοντες συνασπισμούς. Δέν πρέπει
ν’ αποκλείουμε 11'1 δυνατότητα τῆς δημιουργίας 11109 001060v011119
6111109 1109 εύρύτερης κοινότητας ανθρώπων καί χώρου.

ΤΣΟΥΔΕΡΟΥι Κύριε ψυρούκη, 009 έρωτησα καθαρα, πιστεύετε 611
ἠ Ρουμανία, τελικα θα έχει αύτή τήν έπιλογή, σας ρωτησα διότι
συγκρίνω μέ τήν Τσεχοσλοθακία. 'H Τσεχοσλοθακία πήγε να κανει
κατι ανὰλογο, 1'1 Ούγγαρία έπίσης. Ἀπέτυχαν 0' αλλες ίστορικές
στιγμές, τό δέχομαι, λοιπόν ζηταω τήν κρίση σας. Στή σημερινη
ἰστορική στιγμή, πιστεύετε 611 ἡ Ρουμανία θα πετύχει 0010 1100
δέν πέτυχε 1'1 Τσεχοσλοθακία;
ΨΥΡΟΥΚΗΣε Δέν ξέρω ποια εἶναι 1'1 έσωτερική της κατασταση καί η
δομη τῆς έξουσίας, ἠ ένότητα γύρω από τήν πολιτική T000006—
0K0u. ·
ἸΣΟΥΔΕΡΟΥτ ’Ἀρα δέν εἶναι παραδειγμα.
ψΥΡΟΥΚΗΣι Νομίζω παντως 611 αν ύπαρχει ένότητα καί αγωνιστικότητα 0116 16 σύνολο 100 έργαζόμενου ρουμανικου λαοῦ, γύρω
0116 τήν πολιτική αύτή, αν 16 έσωτερικό μέτωπα δέν εἶναι 6100110
σμένο πανω στήν πολιτική τῆς ρουμανικης κυθέρνησης - καί εἶναι
μια πολιτική πού δέν κρατησε δυό - τρεῖς μῆνες, ὅπως στήν T05χοσλοθακία, αλλα εἶναι μια πολιτική πού ασκεῑ ό Τσαουσέσκου
χρόνια τώρα - τότε ἡ έπιλογή τοῦ Ρουμανου ἡγέτη θα πετύχει.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΥε Ἐμεῑς δέν συζητήσαμε (καί γι’ 0016 δέν πρέπει να
φέρνουμε παραδείγματα) δέν συζητήσαμε 16 δεύτερα ἐρώτημα
πού ’χαμε θέσει στήν αρχή, τη θέση τῆς Ἐλλαδας μέσα στούς διε37

θνεῖς σχηματισμούς τούς σημερινοὺς. Διότι συγκεντρωθήκαμε στό
ἄλλο θέμα. Κι ἐκεῖ ea Βλέπαμε üv μποροῡμε ἢ όχι. Διότι θίχτηκε
καί τό θέμα ὃπως τό έθεσε - άρνητικά - τό «ANTI». ότι ὑπάρχει,
ὅτι ὑπάρχουν συμφωνίες μεταξὺ τῶν ὑπερδυνάμεων σέ όρισμένα
θέματα, που φέρνουν τό ίσοζὺγιο μεταξὺ τῶν ὑπερδυνάμεων,
ὅπου ἐμεῖς ἐνδεχομένως νά μποροῡμε νά ἐπηρεάσουμε.
WYPOYKHZ: Δέχεστε ὅτι αὑτές oi συμφωνίες ὑιτῆρχαν κάτω άπό
πολὺ mo άγρια μορφή, τῆς Ἰερᾱς Συμμαχίας, ποὺ μπόρεσε ό Καποδίστριας νά τίς τινάξει στάν άέρα; Ἐάν ὑπάρχει μιά μεγάλη
συμθολή τοὺ Καποδίστρια εἶναι αὺτό άκριθῶς.
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ; Καί κάτι άλλο κ. Τσουδεροῡ; 'H σκέψη σας ὁδηγεῖ
σΙ ένα άδιέξοδο μέ τήν έννοια ὃτι δέν έχουμε πιά άλλη ἐπιλογή.
Δηλαδή εἶναι ντετερμινιστικό αὑτό που λέτε έδῶ.
ΤΣΟΥΔΕΡοΥ; “Ὀχι, δέν εἶναι, γι’ αὑτό ἐγώ άρχισα άπό τήν άρχῆ.
Κοιτάξτε , άσκηση ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς εἶναι κάτι τό ὸποῑο άλλάζει συνέχεια, άλλά γι’ αὑτό είπα ὅτι πρέπει νά έχουμε τίς προϋποθέσεις γιά νά μποροὺμε νά άπαγγιστρωνόμαστε άπό όρισμένα δεσμά τά ὸποῑα ὑπάρχουν ἱστορικά. Δέν άρχίζουμε σέ «ιτάμπουλα ρά(an. Ὺπάρχουν δεδομένα άπ’ τά ὸποῑα πρέπει νά άπαγγιστρωθῶ
έγιί) ποὺ άσκῶ πολιτική. Θεωρητικά πολλά πράγματα πού ἐλέχθησαν ἐδῶ, εἶναι σωστά. Ἀλλά ἐχουμε πραγματικά δεδομένα. Καί ἐνδεχομένως μπορῶ νά σκεφθῶ ότι ea στοχεὺσω, στό άπώτερο μέλλον, σέ 20-30 χρόνια στῆν άπέλευθέρωσῆ μου. Ἀλλά περνώντας
άπό όρισμένους άλλους δρόμους. Σῆμερα πιστεύω άντίθετα πρός
ἐσᾰς ὅτι üv μείνουμε δῆθεν αὑτόνομοι (τό δῆθεν εἶναι θαριά λέξη,
ἐδῶ έχει πσλὺ νόημα διότι δέν ε’ίμαστε αὐτόνομοι) av μείνουμε
αὐτόνομοι, μέ τά δεσμά τά ὁποία ὑπάρχουν (καί ὑπάρχουν δεσμά)
ed σκλαθωθοῡμε άκόμα περισσότερσ. Ἐνῶ άλλάζοντας τό συσχετισμο δυνάμεων - τήν ὁποία ed ἐπιδιώξουμε - μέσα σέ μιά εὑρὺτερη κοινότητα, άπελευθερωνόμαστε, άπελευθερώνονται καί oi—
κονομικές δυνάμεις ἐδῶ, γιά Eva άλλο στάδιο ἐξέλιξης τῆς αὑτονομίας μας. Αὺτό ὑποστηρίζω. Καί θρίσκομαι σέ άντίθεση μέ τόν κ.
Νικολινάκο, καθαρά. Εἶναι μιά ἐπιλογή λόγω καί τῶν διεθνῶν συγκυριων.
KAersz Θέλω νά ρωτῆσω τόν κ. Νικολινάκο, ποιά εἶναι ἡ συγκεκριμένη, σάν πολιτική πράξη τῆς στιγμῆς αὑτῆς, ἐπιλογή.
ΡΟΖΑΚΗΣ Θά ῆθελα νά ρωτήσω καί γω τόν K. Νικολινάκο τό “ίδιο.
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ; Σάν πολιτική πράξη. Πρῶτα νά τονίσω τήν προϋπόθεση. Ἠ πολιτική ἐπιλογή θά ἡταν διαφορετικῆ κάτω ὑπό Eva
διαφορετικό πολιτικά συσχετισμό δυνάμεων. Αὑτό σάν δεδομένα.
Ὅταν έχουμε αὑτό σά δεδομένα ἐχουμε μιά δυνατότητα τήν όποία
μάς δίνει ὸ έλληνικός χῶρος Kai ό Βαλκανικός. Αὑτό πρῶτσ. Δεὺτερο; Μιά σωστή πολιτική άνάμεσα στῆ Δὺση καί στῆν Ἀνατολή
γιά τήν όποία ἐχουμε παραδείγματα, ἱστορικά Kai μέσα στό Μεσογειακό χῶρο.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΥτ Στή θαλκανική σῆμερα πάρτε ὅσα ό κ. ψυροὺκης είπε; ὅτι δέν ὑπάρχει τώρα μιά άνεξαρτησία θαλκανική. Βλέπει ὃτι
ἐνδεχομένως θά ’ρθει ἡ άξιοποίηση αὑτῆς τῆς στάσης Kai ἐγώ λέω
ὅτι οὑσιαστικά δέν μάς τό άποδεικνὺει αὑτό τό πράγμα.
ΡΟΖΑΚΗΣ; Εἶστε Kai πάλι συγκεκριμένη, τί θά γίνει;
ψΥΡΟΥΔΑΚΗΣε ’Όταν θά δεχτοὺμε στόν τόπο μας. όρισμένες μεγάλες οίκονομικές δυνάμεις τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης, ὃταν μαζί τους
δροῡμε στό ἐξωτερικό, τότε ὅλη μας ἡ ζωή θά ἐξαρτηθεῑ άπ’ αὑτές. Γιατί üv άποσυρθοὺν oi δυνάμεις αὑτές ea Θρεθοῡμε στό κενό. 'O ἐκθιασμός θά εἶναι μόνιμος.
TIOYAEPOY: Αὑτή τῆ στιγμή έχουμε μέσα στήν Κοινή Ἀγορά τίς
δυνατότητες νά διαμορφωθεῑ ἐξωτερικῆ πολιτική.
NIKOAINAKOZ: Μά μάς άποκλείει τῆν εὑελιξία νά ἐχουμε αὑτόνομη ἐξωτερική πολιτική o" έναν κόσμο ποὺ άλλάζει τάσο γρῆγοα.

ΡΟΖΑΚΗΣ; Νά συμπληρώσω K. ψυρούκη; ῆ τάση στῆν Κοινή
Ἀγορά εἶναι νά χρησιμοποιηθεῑ ή κοινή ἐξωτερικῆ πολιτική· όχι
πλέον νά εἶναι μόνο άντικειμενικά έμμεση, άλλά άμεση.
ψΥΡΟΥΚΗΣ; Ὅταν ea ζοὺμε άπά τά ξένα τράστ, έστω τό 30% τοὺ
ἐλληνικοὺ πληθυσμοῡ, τότε μέ ποιό τρόπο θά μπορέσουμε νά ξεφὺγουμε ὑπ’ αὑτά ξαφνικά; Μέ ποιό τρόπο Ba γίνει αὑτό; Kai ξέρουμε ότι oi διεθνεῖς έξελίξεις διαδραματίζονται άῳάνταστα γρῆγορα. ’Ὀταν λοιπόν τά ἐθνικά συμφέροντα ea άπαιτήσουν άλλες
ἐπιλογές τί ea κάνουμε; Φοὸᾱμαι πως όδηγοὺμαστε σέ καινοὺριες
μικρασιατικές καταστροφές.

ΚὰΘε Κυρισκή
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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ΡΟΖΑΚΗΣ; Δέν κατάλαὸα - πολὺ τό πρόθλημα τῆς αὑτο
διάθεσης έτσι ὅπως τίθεται
Ἐάν δηλαδή τίθεται στῆ ρεα
λιστική της μορφή, av δε
χθοῡμε ὅτι ὑπάρχει αὑτοδιά- ’
θεση τῶν συμφερόντων στάν ’
ἑλληνικά χῶρο μέσα στό 1978 -τότε, ως ἐνα θαθμό εἶναι έτσ
κατασκευασμένες oi δομές
ὥστε άλλαγές τῆς ἐξωτερικῆς
πολιτικῆς προϋποθέτουν ριζικές μεταποιῆσεις τοὺ κοινωνικοὺ συσχετισμοῡ τῶν δυνάμεων. "Av ε’ίχαμε αὑτή τῆ στιγμή τά μέσα Kai τά μέτρα γιά
vd μορφωσουμε μιά ἐπαναατατική κίνηση στόν έλληνικό χῶρο ἐτσι
πού πραγματικά νά άλλοιωσει τό σημερινό κοινωνικό συσχετισμό,
τότε Kai ἡ διαμόρφωση ἐπιλογῶν πρός τήν κατεὺθυνση μιᾱς πλήρους άπσκοπῆς άπό τό παρελθόν ἠ πρός τήν κατεὺθυνση μιάς άλλης «ἐκλεκτικῆς» ἐξωτερικῆς πολιτικῆς θά ἡταν διαφορετικές.
’Ἐτσι ὅμως ὃπως ἐχουν τά πράγματα σῆμερα, κάτω άπά τίς συγκεκριμένες συγκυρίες ποὺ ἐπικρατοῦν, μιά ριζικῆ διαφοροποίηση
τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς εἶναι άδὺνατη.Δηλαδή πῶς μπορεῑς, νά
διαμορφώσεις μιά ἐξωτερικῆ πολιτική διαφορετική άπό τήν ἐσωτερικῆ πολιτική καί τίς κοινωνικές σου διαστάσεις; ”Αν ὑποθέσουμε
ότι τή φτιάξαμε αὑτή τήν ἐξωτερική πολιτική διάφορη άπό αὑτή
που θέλουμε, πῶς θά ἐπιθιωσει αὑτῆς
ANTI: Γι’ αὑτό χρειάζονται άλλαγές καί στό έσωτερικό μέτωπο.
ΡΟΖΑΚΗΣ; Συμφωνῶ άπόλυτα. Θά ἐλεγα ότι ἡ μόνη μας δυνατότητα γιά ριζικῆ άλλαγῆ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς εἶναι ἡ 6αθιά μετατροπή τῶν έσωτερικῶν συσχετισμῶν.
ΚΑΛΛΙΓΑΣ; Εἶναι μιά άποψη ποὺ δοκιμάζεται ἱστορικά. Ἐάν αὑτό
ἱστορικά δέν γίνεται έτσι ὃπως τό λές, τίθεται ἐρώτημα κατά πόσον περνάει άπό όρισμένες μορφές oi ὸποῑες εἶναι δοσμένες Kai
αὺτή τῆ στιγμή δοσμένες μορφές στόν έλληνικό χῶρο εἶναι oi κοινοθουλευτικές.
ΡΟΖΑΚΗΣ; "Av δεχθοῡμε ὅτι ἐπέρχεται μιά κυθερνητική άλλαγή ἡ
όποία εἶναι άποτέλεσμα έπικρότησης μιάς συγκεκριμένης πλειοψηφίας, άπό κεί καί πέρα σίγουρα μπορεῑ νά άσκηθεῑ μιά διάφορη
ἐξωτερική πολιτική. 'H ὁποία ὅμως θά πρέπει παράλληλα νά συντονίζεται μέ τίς διαφοροπσιῆσεις τῶν ἐσωτερικῶν δυνάμεων Kai νά
κατασκευάζει τίς δομές ἐκεῑνες ποὺ ea τήν ατερεώσουν τελικά γιά
νά μῆ φτάσουμε στό άλλο άποτέλεσμα, στῆ δικτατορία δηλαδή.
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ; Μιά τέτοια άλλαγή πολιτικῆς, έφ· ὅσον γίνεται
κάτω άπ’ αὑτές τίς ίοτορικές συνθῆκες δέν μπορεῑ νά εἶναι ριζική,
ea εἶναι σταδιακή· δηλαδή θά γίνει μέ θήματα. Τό πρῶτο θῆμα πού
λές, δέν μπαίνω στῆν κοινή άγορά, δέν δέχομαι τήν ἐντάξη, ὁχι μέ
τήν έννοια ὃτι άμέσως έχεις άποκτήσει τήν αὑτονομία σου, άλλά
άφήνεις έτσι στάν ἐαυτό σου τῆ δυνατότητα νά κάνεις Eva δεύτερο 6ῆμα κατά τήν έκθαση ποὺ θά έπιτρέπουν καί oi συγκυρίες.
ΡΟΖΑΚΗΣ; Αὑτό ποὺ θάζω σάν ἐρώτημα προκὺπτει άπό boa είπὼΘηκαν άπό τόν κ. Νικολινάκο; εἶναι τό ἐρώτημα κατά πόσο ἡ έλληνικῆ κοινωνία εἶναι «οριστικῆ» κοινωνία δηλαδή εἶναι μιά κοινωνία
που ἐχει πιά ὸλοκληρωθεῖ στό θαθμό ἐκεῖνο ποὺ oi μεταποιήσεις
της δέν μπορεῑ νά εἶναι παρά μεταποιήσεις άριακές.
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣτ Νομίζω ότι δέν εἶναι, τῆ σπρώχνουν έντονα καί
άντικειμενικοί καί ὑποκείμενικοί παράγοντες νά γίνει, νά πάρει μιά
μορφοποίηση συγκεκριμένη, άλλά Θρισκόμαστε a' ἐνα στάδιο δυναμικό καί άκόμα δέν ἐχουμε φτάσει στό σημεῑο έκεῖνο ποὺ θά
’λεγα ὃτι ἐχουν ξεπεραστεῑ ἱστορικά oi δυνατότητες άλλαγῆς,
ὅπως Ba μποροῡσε νά πεῖ κανένας π.χ. γιά τήν Ὀλλανδία ποὺ τά
πάντα εἶναι πνιγμένα στό γάλα καί τό θοὺτυρο.
ANTI: Σὲ ὅλα αὑτά πού άναφέραμε άφήσαμε ἔξω ἀπό τή συ-

ζήπιση καί κάποια “τεχνικά” προθλήματα τῆς ὲλληνικής

ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί τήν “τεχνική” έπάρκεια τοῦ

Ὑπουργείου Ἑξωτερικών.
ΟΛΟΙ MAZI: Ἀσυδοσία, άνικανότητα, μυστικότητα, ἐλλειψη μελέτης, άνεπάρκεισ κλπ. I
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Οἰκοδόμηση τοῡ ἐθνικοῡ κρατους
καί συσσώρευση
κεφαλαίου οτή Δυτική Ἀφρική,
τοῦ Θόδωρου Πὰγκαλου
ΣΤο ΜΠΕΝΙΝ, ὃλες oi 6ιομηχανικές ἐπιχειρήσεις δηλαδή μια δεκαδα περίπου μικρα ἐργοστασια κατασκευῆς εἰδῶν Βασικῆς καταναλωσης καί παραγωγῆς φοινικέλαιου ἐθνικοποιήθηκαν. Τό κρατος ἐλέγχει ἐπίσης τα πιστωτικα ἱδρύματα καί τό ἐξωτερικα χονῇ
’δρεμπόρια Ὅμως, ἑνα μεγαλο μέρος τῶν εἰσοδηματων σε συναλλαγμα προέρχονται από τό διαμετακομιστικό ἐμπόριο πρός τό λιμανι τοῦ Λαγκος πού πασχει από μόνιμο συνωστισμό ῆ πρός τίς
ἐγκλωθισμένες χῶρες τῆς κεντρικῆς Ἀφρικῆς. Ἠ χώρα διατηρεῖ
τα 6ασικα χαρακτηριστικα τῆς ανοιχτῆς οἰκονομίας. Τα νομίσματα
της εἶναι τό γαλλικής ἐμπνευσης φραγκο C.F.A πού 1ναι ανταλλαξιμο μόνο σέ γαλλικα φραγκα κι’ εχει σαν ἐγγύηση τήν ίαορροπία
τῆς νεοαποικιακῆς Ζώνης τού γαλλικού φραγκου.
OI ΛΙΓΟΙ λευκοί ἐμποροι πού απομένουν δέν αντιμετωπίζουν
ἰδιαίτερες όχλήσεις. Ἠ σχεδόν ολσκληρωτική ἐλλειψη εἰσαγωγικῶν δασμῶν δημιουργεῖ μια παραδοξη,για μια τόσο φτωχή χώρα
ατμόσφαιρα κοσμοπολίτικης πολυτελειας, ἰδιαίτερα α’ ὅτι αφορα
τή καταναλωση ξένων οίνοπνευματωδῶν ποτῶν καί καπνοῦ. Αὺτό
τό ανοιγμα ύπονομεύει τίς προσπαθειες για να ἐκλογικευθεῖ ό
ἓνας ῆ α αλλος τομέας ή για να ἐνισχυθούν τα ασθενέστερα οἱκονομικα στρώματα τού πληθυσμού. Σαν παραδειγμα, μόλις ἐγινε
προσπαθεια να μπεῑ ἐνας φραγμός στήν ανοδο τῶν τιμῶν τῶν 6a—
σικῶν τροφίμων, δημιουργήθηκε ἐλλειψη γιατί πολλαπλασιαοτηKav oi λαθραῖες ἐξαγωγές πρός τή Νιγηρία, ὅπου oi τιμές ήταν
διπλασιες. Τα ανύπαρκτα σχεδόν σύνορα διασχίζουν μια δασωόη
περιοχή, ὅπου oi ’ίδιες συχνα οἰκογενειες Γιορούμπα κατοικοῡν
στῆ μια καί στήν αλλη χώρα .
OI ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΙΞΣ τῆς αϋξησης διαφερουν, αλλα καί στίς τρεῖς
περιπτώσεις ἐφαρμόζονται από μια γραφειοκρατία, πού προσπαθεῖ
ταυταχρονα να λύσει καί τα πρόὸλημα τῆς ἐθνικῆς ἐνότητας. Ἠ
δημιουργία «ιέθνικῆς συνείδησης» εἶναι ὅρος για τήν ἐπιθίωση τού
κρατους πού ’ναι προνομιούχος μηχανισμος καί χῶρος για τήν
αναπαραγωγή τῶν παραγωγικὼν σχέσεων κι’ ἐπομένως για τήν
αναπαραγωγή τῆς ἰθύνουσας ταξης.
Η ΣΓΡΑΤΗΓΙΚΗ εἶναι Kass φσρα προσαρμοσμένη στούς φυσικούς πόρους, πού διαθέτει ῆ χώρα. Τό Μπενίν, πού δεν εἶναι ἰδιαίτερα προικισμενο για τό διεθνή ανταγωνισμό, ἐχει ἐπιλέξει μια εύρύτερη αναδιανομή τῆς φτώχειας καί μια αργόρυθμη Kai ἰσορροπημένη αναπτυξη πού στηρίζεται στίς παραδοσιακές καλλιέργειες.
Η ΝΙΓΗΡΙΑ ἐκθιομηχανίζεται ραγδαία μέ κύριο πρωταγωνιστή τό
κρατος. Ὅπως σ’ αλλες μεγαλες χῶρες τοῦ Τρίτου Κόσμου ή
περιφερειακῆ ἐκθιομηχανιση στηρίζεται στήν αγορα τῆς πιό προχωρημένης τεχνολογίάς πού ἐξοικονομεῖ ἐργατική δύναμη Kai διαιωνίζει ἐτσι τήν ύπαρξη ἐνας τεραστιου Kai περιθωριοποιημένου
σε σχέση μέ τό παγκόσμιο πρωτυπο καταναλωσης, ἐφεδρικού ἐργατικού στρατοῦ. Ἠ Νιγηρία εἶναι ῆ μόνη πού διαθέτει τούς δυό
απαραίτητους ὅρους για μια τέτοια διαδικασία; χρηματοδότηση ,
από ἐνα δυναμικα ἐξαγωγικα προϊὸν καί μια ἐν δυναμει ἐσωτερική
αγορα ίκανοποιητικῶν διαστάσεων (τό ανωτερο εἰσοδηματικο 10%
εἶναι περίπου 7 ἐκατομμύρια καταναλωτές).
ΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ ἐχει διαλέξει τό νεοαποικιακό δρόμο τῆς ἐξαγωγῆς ακατέργαστων προϊόντων. Ἠ ὀλιγαρχία του πλουτιζει, χρησιμοποιώντας τό κρατος για να είσπραττει ἕνα μεγαλο ποσοοτό από
τα εἰσοδήματα τῶν παραγωγῶν κι” ἓνα μικρότερο από ἐκεῖνα τού
ξὲνου κεφαλαίου. Ἠ δομή τῶν ἐξαγωγῶν εἶναι τέτοια πού δεν ἐπιτρέπει μια πιό διεκδικητική σταση στα πλαίσια τῆς διεθνούς αγορας.
ΑΠΟ ΤΙΣ τρεῖς χῶρες,τό Μπενίν μοιαζει να πετυχαίνει καλύτερα
τήν ἑνοποίησή του. Στόν αποικιακό καταμερισμό ἐργασίας, τού 1χιε
ανατεθεῑ ό ρόλος τού προμηθευτῆ κατώτερων ύῐταλληλων. Té
«καρτιέ Λατέν» τῆς Ἀφρικῆς, ὅπως καπως ύπερὸολικα τό ονομαζουν, διαθέτει μια νεολαία σε μεγαλο Θαθμό ἐκπαιδευμένη. Τό
όλιγαριθμο 6ιομηχανικα ἐργατικα δυναμικό ἐχει μια παραδοση
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αγώνων καί μια ίκανοποιητική συνδικαλιοτική όργανωση. Ἠ αναπτυξη ταξικῶν αγώνων θα ξεπερασει τούς φυλετικούς ανταγωνισμούς, αν ό λόγος τῆς μικρῆς μαρξιστικής δμαδας πού κατεχει τήν
ἐξουσία διαδοθεῖ μέσα στίς μαζες.
ΣΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ μόνο ἡ ἐνταση τῆς Βίας Θα διατηρήσει τήν ἐνατητα τῆς σημερινῆς κρατικῆς δομῆς. Στήν σύγκρουση Νότου καί
Βορρα προστίθεται ή αντίθεση αναμεσα στίς γαλλόφωνες καί τίς
αγγλοφωνες περιοχές. 'H μορφή πού ἐχει παρει ἡ συσσώρευση
κεφαλαιου φτωχαίνει ακόμα περισσότερο τό Βορρα κιΙ είδικὼτερα
τήν ακραία σαχελιανή περιοχή ὅπου ἐχει ἐμφανιστεῑ καί προχωραει ή ἕρημος καί πλουταίνει τό Νότο.
Η ΝΙΓΗΡΙΑ αποτελεῑ τήν πιό περίπλοκη καί πιό σοθαρή πηγή ἐντασεων Βραχυπρόθεσμα. Ἠ ἐθνικιστική ταση τῆς χούντας, πού
ασκεῖ τήν ἐξουσία, κανει μεγαλες προσπαθειες για να χρησιμοποιήσει παραγωγικα τα εἰσοδήματα τοῦ πετρέλαιου. Πρός τό παρόν ό γενικός συνωοτισμός γύρω από τίς πετρο-ναιρες ἐντείνει
δχι μόνο τίς σχετικὲς κοινωνικές καί ἐθνικές ανισατητες, αλλα καί
τήν απαλυτη ἐξαθλίωση ἐνός σημαντικοῦ τμήματος τού πληθυσμοῡ. Τεραστιες ἐστίες ύποσιτισμοῡ κι” ἐπιδημιῶν ἐχουν δημιουργηθεῖ ατό Λαγκος, τό Ἰμπανταν Kai τό Κανο ὃπου συσσωρεύονται
αγροτικές μαζες πού προσελύει ή αυταπατη τοὺ γρήγορου πλουτισμοῡ στήν πολη.Ἠ καλκουτοποίηση τῶν αφρικανικῶν πόλεων είναι ἐνα νέο φαινόμενο.αλλα oi ἐντασεις πού δημιουργεῖ δέν ἐκδηλωνονται μεχρι αύτή τή στιγμή παρα μόνο μέ τήν κοινή ποινική
ἐγκληματικοτητα καί τα φυλετικα πογκρόμ. Oi περιθωριοποιημένες μαζες δεν εἶναι σὲ θέση ακόμα να συνδέσουν τῆν αθλιότητα
τους μέ τήν αναπαραγωγή των παραγωγικῶν σχέσεων ὥστε να δω-σουν πολιτική ἐκφραση στή διαμαρτυρία τους.
ΓΙΑ ΝΑ συνοψίσουμε, ό «σοσιαλισμός», πού ἐπιθλήθηκε από τα
πανω στό Μπενίν καίπού δέν ἐχει 6ἐ6αια καμία σχέοη μέ μια πραγματική αύτοδιαθεση τῶν λαϊκὼν στρωματων, μοιαζει να εἶναι ή
πια αποτελεσματική ἐπιλογή για να ἐνισχυθεῖ τό σύγχρονο κρατος
καί να οίκοδομηθεῖ καποια ἐθνική ἐνότητα.
ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ, ὅτι ό μαρξισμός σαν κρατική ίδεολογία μετα
τήν ἐξαγωγή του πρός τίς περιφέρειες τῆς Εὐρώπης, από τήν Ἀγγλία καί τή Γερμανία στή Ρωσία, μετα τήν ἐξαπλωσή του στήν
Ἀσία, ἐχει μεγαλύτερες πιθανότητες ἐφαρμογής στήν Ἀφρική,
στίς χῶρες ὅπου ῆ αναπτυξη τῶν παραγωγικὶυν δυναμεων συναντα σοθαρα ἐμπόδια.
O «ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ» δέν εἶναι πια μια απελευθέρωση ὑπεραναπτυγμένων παραγωγικὼν δυναμεων από τα δεσμα ξεπερασμένων
παραγωγικῶν σχέσεων, ὅπως εἶχαν προκαθορίσει οἰ κλασικοί τοῦ
μαρξισμοὺ. Εἶναι ἐνας τρόπος ἐπίπονης συσσώρευσης κεφαλαιου
καί αναδιανομῆς τῆς φτώχειας. Πρόκειται για μια μέθοδο όρθολογιστικῆς διαχείρισης μιας σχετικής οἰκονομικῆς στασιμότητας. Oi
KpOTiKéQOXéOElQ παραγωγῆς πού δημιουργοὺνται ἐτσι,δέν ἐχουν
καμια-σχεση μέ τούς Δόραματισμούς τῆς εύρωπαϊκῆς κριτικῆς τῆς
αστικης 6ιομηχανικῆς κοινωνίας τοῦ 19ου αίώνα, για ἐνα ἐλεύθερο
συνετριρισμό τῶν παραγωγῶν για να διοργανωθεῑ ή αύτοδιαχείριση μιας σχετικῆς ἐπαρκειας αγαθῶν.

Ὀραματιστές ἤ δήμιοιε τό δίλημμα
τῶν αφρικανῶν διανοούμενων
ΥΠΑΡξφΥΝ σήμερα πολλοί Ἀφρικανοί διανοούμενοι, πού κανσυν μια καθαρή αναλυση τῆς φύσης τῆς κρατικής ἐξουσίας στή
χωρα τους και των οχὲσεών της μέ τό διεθνές σύστημα. Oi αναλύσεις τους ὅμως αὺτὲς σπανια στηρίζονται σέ μια σχέση μέ τή
δραση η ἐστω τό προθληματισμό èvôq ἐπαναστατικού κινήματος.
Η ΕΠΑΦΗ μέ τό λαό γίνεται δύσκολα στήν Ἀφρική, Ἐπειδή ή
μεταθολή τῶν αντικειμενικῶν συνθηκῶν εἶναι τό ζητούμενα, ή ευ-

θύνη γι’ αῦτή τήν ατελή προσεγγιση Πρεπει v' αναζητηθεῑ στόν
τρόπο ύπαρξης καί δρασης τῶν Πρωτοποριῶν. Τα λαϊκα στρωματα
δέν αναγνωρίζουν τόν εσυτό τους στό λόγο καί στή συμπεριφορα
τῶν ἐπαναστατημενων διανοούμενων. Παραδειγμα εἶναι ῆ ίδεολογική συσχέτιση τοῦ «ἐθνικισμοῦ» μέ τήν «ανεξσρτησία» Πού συνανταμε στα Περισσότερο κείμενα. Στήν Πραγματικότητα, ή «ανεξαρτησία» δοθηκε σε ανύπαρκτα «ἔθνη». Σεπολλες περιπτώσεις,
ή μητραπολη ἐπιθαλλει με πιέσεις μια διακήρυξη κοινῆς ἐθνικότητας στή μικρή ὸμαδα διανοούμενων στήν όποία ἐκχωροῦσε τήν
ἐξουσία στό δεδομενο αποικιακό ἐδαφος. Συχνα oi τοπικές ήγεσίεςδέν ζητοῦσαν παρα αὺτονομία τῶν πληθυσμῶν κι’ ή μητρόπολη Πλειοδοτοῦσε σπρῶχνοντας τους στή δημιουργία ἐθνῶν καί
κρατῶν όλοκληρωτικα ἐπινσημενων.
Η ΜΟΝΗ απελευθερωτική ίδεολογία πού διαδόθηκε ποτε στήν
Ἀφρική ἡταν τό αντίθετο τοῦ σημερινοῦ ἐθνικισμοῦῑ ό πανσφρικανισμόςΊΖ. Κηρύχτηκε από τούς M. Γκαρθεϊ καί Γ.Ε. Ντιμπουα καί
χαρακτηρίστηκε κίνημα ἐθνικῆς αΠελευθέρωσηςαπότήν Κομιντέρν
στα δεύτερο συνέδριό της, τοῦ 1920. Τό παναφρικανικό συνεδριο
τοῦ Μαντσεστερ, τό 1945. τό ύψηλότερο σημεῖο τοῦ αγῶνσ για
τήν απελευθέρωση τῶν λαῶν τῆς Ἀφρικῆς πρίν αρχίσουν oi ἐνοπλες ἐξεγέρσεις, ταύτισε τόν αφρικανικο ἐθνικισμό μέ τόν Παναφρικανισμό.
O ΠΑΝΑΦΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ εἶχε τό προσόν ότι μποροῦσε να ἐπιτρεψει τή δημιουργία ἐνός σῦγχρονου κρότους χωρίς να ἐχει δημιουργηθεῑ προηγούμενα ἐνα ἐνιαῑο ἐθνος. Ὀ αρχικός κρατικός
Πυρήνας θα διευρυνότσν συνεχῶς ὡσπου να συμπεσουν τα σύνορα του με τα ὅρια τῆς μαύρης Ἀφρικῆς. Oi φυλετικές διαφορές
θα καταποντίζονταν μέσα σ· ἐνα σύνολο τόσο μεγαλο καί τόσο
διαφοροποιημένο. Ἀπό τήν αλλη μερια ἕνα τόοο Πλατύ κρότος
ῆταν μια απαντηση στούς είδικούς τῆς νεοαποικιοκρατίας ποῦ
θεωροῦσαν ότι μέ τόσο μικρή αγοραστική δύναμη ἡταν αδύνατο
να ἐκθιομηχανιστεῑ ή ἈφρικήΗ. ,
OI ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ αρνήθηκαν ανυποχῶρητες τό παναφρικσνικό
αχέδιο. Ἀλλα Ki‘ oi καινούριες τοπικες γραφειοκρατίες διαπίσ-τωσαν γρήγορα ὅτι ὸ πολλαπλασιασμός τῶν κρατικῶν ἐξουσιῶν θα
ὸδηγοῦσε σέ μιαναύξηση τῶν δυνατοτήτων ἐξασφαλισης ἐπίσημων
αρμοδιοτήτων καί τοῦ σχετικού όγκου τοῦ πλεονασματος, πού oi
μή ἐργαζόμενοι θ’ ἀφαιροῦσαν από τούς ἐργαζόμενους.
O ΠΑΝΑΦΡΙΚΑΝΙΣΜΟΣ ήτσν ό πιό σύντομος δρόμος πρός τήν
οἰκονομική καί κοινωνική απελευθερωση τῶν αφρικανικῶν λαῶν
καί ή μόνη δυνατότητα συγκρότησης τοῦμόνου ἐθνους ποῦ πραγματικα ῦπαρχει, τῆς μαύρης ανθρωπότητας πού ἐκτείνεται αΠό
τό Τομπουκτού ῶς τ’ Ἀκρωτήρι.
ΣΗΜΕΡΑ ακόμα καί τό ατροφικό αὑτό ύπόλοιπο τῆς κοινῆς
αφρικανικῆς συνείδησης, 0i προσπαθειες συσπείρωσης ἐναντια
στούς ασπρους ρατσιστές τοῦ Ζιμπθαθέ, τῆς Ναμίμπια καί τῆς
Ἀζανια, διαστρέφεται αΠό τα καθεστῶτα, για να καταντήσει μια
σωθινιστική συντηρητική ίδεολογία.
O ΣΩΒΙΝΙΣΜΟΣ καί συχνα ό ρατσισμός αναμεσα στούς διαφορους λαούς τῆς Ἀφρικῆς, συνοδεύουν ὀλο καί συχνότερα, τα
πογκρόμ, τίς γεννοκτονίες καί τούς διωγμοὺς πού οημαδεύουν
τήν αναπτυξη αὺτοῦ τοῦ τερατῶδους δημιουργήματος Πού εἶναι
τό σύγχρονο κρατος με τίς ἐθνικιστικές απαιτήσεις καί τήν φυλετική ταυτότητα.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ εἶναι ότι ύπαρχει μια γενική ταση μετατροπῆς
τῶν όμοστιονδιακῶν κρατῶν, πού τουλαχιστον τυπικα εἶχαν δομές
Πιὸ εὺλύγιστες, σε ἐνιαῑα ουγκεντρωτικα. '0 τύπος αύτός τῆς ἐξ·
ουσίας ἐμφανίζεται σαν ό μόνος ίκανός να ἐμποδίσει τό λουτρό
αἵματος ἐνός γενικευμένου Πολέμου ὅλων τῶν φυλῶν εναντια σ’
ὃλες τίς αλλες. ’Ἐτσι ξαναγίνεται ἐπίκαιρος ό Hobbes καί oi καθημερινές σφαγές πού όργανῶνουν σί διαφορες αφρικανικές κυθερνήοεις νομιμοποιοῦνται σαν oi αναπόφευκτες ανθρωποθυσίες για
να τραφεῑ ὸ σημερινός αύτός Λεθιαθαν.
Η ΔΙΑΛΥΣΗ τῶν φυλετικῶν καί τῶν οίκογενειακῶν δεσμῶν, απομονῶνει τα ατομα μέσα στίς αστικοποιημένες νέες μαζες. 'H ἐλλειψη αλλων’μορφῶν κοινωνικῆς αύτοοργανωσης (κόμματα, συνδικατα, Πολιτιστικα σωματεῑα) δημιουργεῖ μια διαδικασία αποσύνθεσης τῆς κοινωνικῆς προσωπικότητας·τοῦ κατοίκου τῆς Πόλης
τοῦ Τρίτου Κόσμου. ‘H ἐξέλιξή του, όταν περναει από τό χωρία στό
μεγαλο αστικό κέντρο δέν μπορεῑ μέ κανένα τρόπο να παραλληλιστεῑ μέ τήν απελευθέρωση τοῦ Εύρωπαϊκοῦ δουλοπαροικου
αγρότη από τα φεουδαρχικα δεσμα για να ῦπαχθεῑ στή μισθωτή
ἐργασία.
ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ κρατος ἐπιθαλλει τήν πειθαρχημένη ἐκλογίκευση
καί τόν όλοκληρωτικό οίκονομισμό μ’ ἐνα μεῑγμα Παροχῶψκαί
6ίας. Παρα Πέρα συνδυαζει τήν ἐπιθετικότητα πρός τα ἐξω με τήν,
είρήνευοη τοῦ χώρου πού περιθαλλουν τα σύνορα Ted. '0 Χεγκελ

εἶχε συνδεσει τή συνοχή τοῦ σύγχρονου κρατους με τήν ίκανότητα του να καταστρέφει ό,τι ἐχει αποκλείσει. 'H πρόσφατη ἐμπειρία τῶν φαοισμῶν, τοῦ σταλινισμοῦ, τοῦ ψυχροῦ πολεμου καί τῆς
ίμπεριαλιστικῆς ἰσορροπίας τοῦ τρόμου, θεθαιῶνει αύτή τή Προσεγγιοη.
TA ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ κρατη ἐδῶ καί μερικα χρόνια ἐχουν αποδυθεῑ σ’
ëva ξεφρενο συναγωνισμό ἐξοπλισμῶν, Ποῦ τόν συνοδεύει μια
καταπληκτική ίκσνότητα ανακαλυψης ἐχθρῶν, ἐφεύρεσης συνοριακῶν ή αλλων αντιθέσεων. Ἡ χεγκελιανή προσεγγιση όμως
δέν αρκεῑ Πσρα για μια Πρῶτη ἐρμηνεία τοῦ φαινομένου. Ἠ αποτυχία τῆς ἐθνικῆς ἐνοποίησης καί ῆ απουσία, κοινωνικῆς συνοχῆς
εἶναι oi λόγοι Πού ύποχρεῶνουν τίς ἐξουσίες ν’ αναζητήσουν ἐξ·
ωτερικούς κίνδυνους. Oi ἐξωτερικες ἐντασεις ὅμως, θυθίζουν
ακόμα περισσότερο τό καθε κρατικό σῦνολο στῆν οἰκονομική δυσπραγία γιατί oi ἐξοπλισμοί ἐχουν σαν αποκλειστική πηγή τίς είσαγωγές.”Ετσιχειροτερεύει τό ἔλλειμμα τοῦ ίσοζύγιου πληρωμῶν
καί θαθαίνει ή ἐξαρτηση από τό παγκόσμιο ίμπεριαλιστικό σύστημα. 'H ανυπαρξία παραγωγῆς στρατιωτικῶν εἰδῶν ἔχει σαν συνεπεια τήν ἐλλειψη καθε ε’ίδους αναδιανομῆς τοῦ ἐθνικοῦ είσοδήματος μὲ θαση αύτή τή δραστήριότητα. Oi ἐπαγγελματικοί στρατοί
δημιουργοῦν τήν κοινωνική θαση μιας διεύρυνσης τῆς γραφεισ-κρατικῆς κλίκας που νέμεται τήν ἐξουσία. Oi οἰκονομικοί λόγοι
πού ἐπικαλοῦνται συχνα για να μήν θεσπίσουν τήν πανεθνική
στρατολογία εἶναι απατηλοί. 'H Νιγηρία σαν παραδειγμα συντηρεῖ
ἐνα στρατό 280.000 ατόμων. Μια σύντομη στρατιωτική θητεία δέν
θα ἐδινε ἐνα πολύ διαφορετικό στρατεύσιμα πληθυσμό. 'O ἐπαγγελματικός χαρακτῆρας τῶν αφρικανικῶν στρατῶν εἶναι αΠλῶς
αλλος ἑνας τρόπος για ν’ αΠομονωθεῑ ἡ σφαίρα ασκησης τῆς ἐξ·
ουσίας με τό σπασιμο μιας από τίς δυνατες μορφές ἐπικοινωνίας
με τίς λα’ίκές μαζες.
ΕΤΣΙ γίνεται καθοριστική για τήν αναπαρᾶγωγή τῶν Παραγωγικῶν σχέσεων ή ἐνοπλη θία. 'H ίδεολογία, καί ίδιαίτερα ή ἐθνικιστική Προπαγανδα, λειτουργεῑ μόνο μεσα στῆν ’ίδια τήν ομαδα ἐξ·
ουσίας για να ὑπογραμμίσει τίς αντιθέσεις Πού περιοδικα τή διασχίζουν καί πού συνήθως δέν συνδέονται μέ λαϊκούς αγῶνες.
Η ΛΑΙΚΗ καταγωγή τῶν ίθυνόντων τροφοδοτεῑ τήν ἐλλειψη ἐπαφῆς μέ τα λαϊκα στρῶματα.’“Ακριθῶς ἐπειδή συνήθως προερχονται
από φτωχες αγροτικές οἱκογένειες, συχνα μέ διαφορα μόνο μιᾱς
γενιας, oi αφρικανοί γραφειοκρατες αντιμετωπίζουν με φρίκη
καθε σχέση με τόν προθιομηχανικό τρόπο ζωῆςὟοῦ χῶρου προέλευσής τους. Oi ταξικές διαφορες εἶναι όλότελα αξεπέραστες. Για
να ζήσει ὅπως ό λαός, τό «στέλεχος» πρὲπει να ἐγκαταλείψει τό
κλιματισμένο αῦτοκίνητό του όχι για να παρει τό λεωφορεῑο ή τό
τραῑνο ὅπως στήν Εὺρῶπη, αλλα για να περπατήσει ξυπόλυτος,
ὡρες μὲσα στήν Πόλη, μέρες όλόκνληρες στήν ύπαιθρο. 'H Ιίδια ἡ
γραφή, πού ήταν παντοῦ ενα όριο αναμεσα στούς φορεῖς τῆς ἐξ·
ουσίας K'ai τούς ῦπήκοους, αποκτα μυθολογικες διαστασεις - στίς
αφρικανικές κοινωνίες ὅπου διαιωνίζεται ὸ γενικευμένος αναλφα,θητισμός
MEPIKOI ἐξωραῑζουν τή σῦγχρονη πραγματικότητσ τοῦ Τρίτου
Κόσμου ἐφαρμόζοντας τόν γκραμσιανό ὀρο τῆς «ἡγεμονίας» μιας
καποιας ἐκσυγχρονιστικῆς γνῶσης». ’Ὀμως καθε προσπαθεια να
ἐφαρμοστοῦν ἐκτός τόπου καί χρόνου οί θεωρίες τοῦ Γκραμσι,
Πού θασικα προσαρμοσε τό λενινισμό στούς ταξικούς αγῶνες πού
διεξαγονταν στίς δυτικές κοινωνίες,είναι μοιραία καταδικασμένη
σε αΠοτυχία . Καθε αναλογίσ με τήν «ανστολική κοινωνίαι», πού
προσπαθεῑ να Περιγραψει α Γκραμσι, εἶναι ατελέσφορη. Ἀκόμα καί
με τήν παραδοσιακή της μορφή, ή αφρικανική πολιτεία εἶναι αὺστηρα ίεραρχημένη κοί στερεα δομημενη. Αὺτό εἶναι Θέθαια πολλες φορες ααρατο για τό δυτικό παρατηρητή πού παγιδεύεται με
μια διαφορετική αντίληψη τῆς αίτιότητας καί τῆς διαχρονικῆς διαστασης τῶν ανθρῶπινων σχέσεων.
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ κοινωνία ό ἐμπορευματικός φετιχισμός παραγει
αφθονες ίδεολογικες όμίχλες, πού ὸδηγοῦν σε αΠοτυχία τίς απόπειρες τῶν καταπιεσμένων να δοῦν μέ καΠοια δισύγεια τό συνολικό κοινωνικό πρόθλημα. 'H κυριαρχική σχέση στό σύγχρονο
αφρικανικό κρατος αντίθετα.αναπαραγεται κατα κύριο λόγο χαρη
στήν ῶμή θία Ki‘ αύτό τήν καθιστα ίδιαίτερα εῦθραυστη, Ὀσο κί’
αν θεσμοποιεῑται αῦτή ή Βία, δεν εἶναι δυνατό να ἐκλογικευτεῑ στή
συνείδηση τῶν μαζῶν, πού θλεπουν καθσρα τό κρατος σαν ὅργανο
μιας ὸμαδας ή μιας φυλῆς ῆ συχνα μιας οίκογενειας ῆ ἐνός μόνο
προσωπου.
Η ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ τῶν αγῶνων μέσα 0' αύτές τίς συνθῆκες εἶναι ἐξ·
αιρετικα δύσκολη. Τα λαϊκα στρωματα εἶναι ἐξουδετερωμένα από
τή Bio. τήν αγνοια καί τήν φισιολογική ἐξαθλίωση. Ἀλλα αΠό τήν
αλλη μερια μόνο μεσα o' αύτούς τούς αγῶνες,ίδιαίτερα τούς ενοπλους,παὼουν oi «μαζες» να ’ναι απλή ἐφεδρεία κι’ ή ἐξέγεροη
(Α.
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ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟᾹΠΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗΔ
Στόν Πίνακα - χαρῑη ἀναφέρονται μόνον οἱ ἐπίκαιρες καί Πιό οοΘαρές κρίσεις. rid Τίς Χῶρες N‘V'IPÎG.
Καμερούν, ΜΠενίν καί Αἰθιοπία, γίνεται λειπομερειακή ἀναφορὰ οτό ἅρθρο.
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μπορεῖ να μεταθληθεῖ α· επαναστατικο αχεδιο.
O AMIAKAP KopnpâÀl.Ëch απο τούς λίγους Ἀφρικανοὺς ήγὲτες πού κατάφερε ν’ απαφύγει το ίδεολογικο παραλήρημα.καθορίζει λεπτομερειακα τίς ὲθνικες ίδιομορφίες τῆς Γουϊνεας - Μπισαου καί καλεῖ τούς αγωνιατες τού Παῑζεσε (P.A.G.C.) να τίς 0560στούν. Ἠ μονη μορφή ενοτητας πού διαμορφώνεται, ατήν αρχή
τῆς ενοπλης παλης, εἶναι ή κοινή αντίθεση προς τόν Πορτογαλο
απαικιακρατη καταπιεατή. Μονο μεσα στο χωνευτήρι τοῦ εθνικοαπελευθερωτικοῦ αγώνα οίδιαφορες διαστάσεις (πολιτική, ατρατιωτική καί πολιτιοτική) τῆς ὲπαναατατικῆς πρακτικῆς τῶν ἐθνικῶν
ομαδων εἶναι δύνατο να ύποαταῦν τή διαλεκτική μεταθολή πού
γεννα ἓναν νεου τύπου, ίστορικο παραγονταῑ τον απελευθερωτή

Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ’μιᾶς παρεκκλιαης α’τήν εξελιξη Θαιγίνει ατίς
περιφέρειες τῆς περιφέρειας. Ἐκεῖ θα εγκαταλειφτεῑ ταυτοχρονα
ἕνας ὁρισμὲνος τύπος ὲκθιομηχανιαης καί ο κρατικος συγκεντρωτιαμος. ΙἘται θα απασει κι’ ή εξαρτηση απο το ίμπεριαλιστικο κεντρο. Ἀντίθετα απ“ ὃτι νομίζεται.ή αναγκη χρηματοδοτησης καί
μεταφορᾶς τεχναλογίας, πού δημιουργεῖ ή περιφερειακή εκθιομηχανιση, αναπαραγουν χωρίς ορια τήν ὲξαρτήση. Ἀκομα κι“ ή ατρατιωτική τεχνολογία δέν δημιουργεῖ αναγκαστικα ἕνα θετικό για τή
Δύοη συοχετισμο δυναμεων ἐξω απο τον οριοθετημενο καί πολεοδομημὲνο χῶρο τοῦ Κεντρου. _
H ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ποιοτητα τοῦ χώρου τῆς περιφερειας ἐπιτρέπει
στρατιωτικες νίκες με τεχνολογικα χαμηλοτερο ὲξοπλισμο, ὃπως
-_ Àac’)“.
το δείχνει ή πείρα τοῦ Βιετ-Ναμ, τῶν πορτογαλικῶν αποικιῶν καί
TQPA ruc'1 ὅμως, ο αποικιατής, ίδανικος σαν ατοχος για να τρο- τού Παλιααριο. ’Ἐτσι ανε6αίνει το ανθρωπινο καί αίκονομικο κοφοδοτήσει τήν πρασπαθεια ὲνοπαίηαης τῶν διαφορων φυλῶν σ’
ατος τῶν αστυνομικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ ίμπεριαλιαμοῦ καί οἰ μαἐνα ενιαῖο λαο, φροντισε να μεταφέρει τή δρααη του ατο παραζες τῶν ίδίων τῶν μητροπολεων εξεγείρονται καί ζητοῦν τή λήξη
τους.
σκήνια. Πρωτεργατες μεταθολῶν, ἑπομένως αναδοχοι τοῦ ύπολοιποῦ ἱστορικῆς πρωτοθουλίας πού ’χει απομείνει στούς λαούς
0 ΑΓΩΝΑΣ εναντια ατο κρατος εἶναι το θεμα τῆς ήμὲρας καί
””τῶν νεοαποικιῶν εἶναι οί διανοούμενοι τοῦ Πολιτικοῦ καί τοῦ
ατήν Ἀφρική.οπως κι’ αλλοῦ. Ούτε τα ίδεολογικα φούμαρα πού
στρατιωτικοῦ κρατικοῦ μηχανιαμοῦ. Τα ὅρια κιΙ ή ποιότητα τῆς
σκορπανε οί ασπροι καί παχιοί «επαναατατες» διανοούμενοι τῶν
επεμθασής τους καθορίζονται,οχι μονα απο τήν προνομιακή κοιπανεπιατήμιων τῆς δύσης, οῦτε ή φυγή προς τίς «αύθεντικες»
νωνική θεση πού περιγραψαμε, αλλα καί απο τήν ίδεολαγική κυ, γραφικοτητες δεν μπορεῖ να κρύψει το δίλημμα πού μπαίνει μπρος
ριαρχία τῆς απατηλῆς διασύνδεαης, οἰκοδομησης εθνικοῦ κραστούς διανοούμενους τῆς Ἀφρικῆςῑ δήμιοι ατήν ὑπηρεσία τοῦ
τους - οἰκονομικῆς αύξηαης. 'O εκαυγχρονιαμος ύποτίθεται οτι εἶκρατους πού ’χει μεταμασχεύσει ὸ ίμπεριαλισμος στήν ῆπειρα
ναι ο ορος τῆς αναπτυξης πού θα παρασύρει τίς εθνοτητες ατήν
τους ñ οραματιστές ατον αγωνα για τήν μετακρατική κοινωνία.
κοιτίδα τού ενιαίου ἔθνους. "Eva αύγχρανο κρατος ὑποτίθεται οτι
εἶναι ή πηγή καί ή καταληξη τῆς διαδικασίας.
Στήν πραγματικοτητα ομως oi αρμονίες πού πλαθει ή ίδεολογική
(11) Whlte Ρ. «Nigerian Pollﬂcs, Class Alliances and Foreign Allgnrnentn
προπαγανδα τοῦ παγκοσμιαυ κρατικού συστήματος παραγωγῆς
In «Soclal Change and Economlc Development» Damachl ἅ Selbol ed..

I

Ιζ,δεν ὑφίστανται. 'H πραγματική επιλαγή ὀφείλει να αυνδυααει
” στοιχεῖα απο τίς δυο αλλήλοαποκλειομενες κατηγορίες Α καί Β

Praeger 1973, p. 209
(12) CEA/ONU 1961: «L'lndustrle en Afrique»
(13) Em. σημ. 12

τοῦ σχήματος πού ακολουθεῖ;

- 1. ταχύρρυθμη (ᾒιααωρευση - θραδεία αναπτιῗιξη ατή θααη

(14) P. Anderson: «The entlnomles of Antonlo Gramscl» In New Lei!
Revlew No 1|:IOI 1/1977, p. 9.
(15) A. Cabral: «L' arme de la theorle» Maspero 1975, p. 163-190.

’ 2. ἑντααη τῆς ταξικῆς
Π διαφρροποίηαης -“ίαη διανομή
3. γραφειακρατική οργανωση .- λα’ίκή πρωτοθουλία

Ï 4. εξαρτηαη - αυτονομία
’· ΟΥΤΕ ή 6ίαιη διακοπή τῶν αχεσεων μὲ τή διεθνή αγορα, οὔτε ή ’
μεταφορα στο κρατος τῆς εύθύνης τῆς αυσαώρευσης, αϋτε ή
’ εθνική ὲνοποίηαη, οῦτε τα τρία μαζί δεν αρκοῦν για ν’ ανοίξουν οἰ
__ δρόμοι μιας απελευθέρωσης τῶν αφρικανικὼν λαῶν. Εἶναι απαραί“τητη η αμφισθήτηαη τῆς εννοιας καί τῆς πρακτικῆς τῆς «αναπτυἡ, ξης» τῆς ίδεολογίας τῆς κρατικῆς πανταδυναμίας.
BEBAIA μια τετοια αποψη, ατο θαθμο πού μαιαζει με μια μίμηαη
τῶν οίκολογικὼν κι“ αναρχιζοντων ρευμοτων τῆς δύαης εἶναι
καταδικααμενη να μείνει περιαρισμενη α’ ἕνα μικρο κύκλο διανοούμενων. Ἠ πλειοψηφία εἶναι φυσικο να τείνει ν’ ακολουθήσει
το δρομο πού χαραξε ή θιομηχανική κοινωνία,οσο κι’ αν ή ὲκθιομηχανιαη μοιαζει να δημιουργεῖ στίς χῶρες τοῦ Τρίτου Κοαμου
τοσα προθλήματα, boa οαηθαει να λύσει. 'H ὲφεύρεαη νεων κοινωνικῶν σχεσεων κι’ ανεκδατων ατοχων για τίς παραγωγικες δραατηριοτητες γίνεται ἑται κατι περισσοτερο αι’ῐο μια ὲκδήλωαη διαὲένοουμενίατικης πρωτοτυπίας, γίνεται μια αναποφευκτη αναγκαιοI TO.
ΤἾΗ KYPIAPXIA τῆς αναπτυξιακῆς ίδεολογίας, πού διαδίδεται απο
τα παγκοαμια πνευματικα κεντρα τοῦ ίμπεριαλισμαῦ μεταθετει τόν
προθληματισμο τῆς περιφερειακῆς κοινωνίας απο το κρίσιμο θεμα
τῆς ανιαοτητας πού τήν κατασπαραζει προς τὸ μυθολογικο ἐρω’Ῑτημα τῆς παραγωγικῆς αποτελεσματικοτητας. ”Ομως,το πραγμαν
τικο προθλημα δεν εἶναι τόσα α συνολικος πλουτισμος τῆς καθε
’ζζπεριφερειακῆς χώρας, Ôoo ή αποτυχία τῆς μεταμοσχευσης τῆς
ἴῖκαπιταλιατικῆς παραγωγικῆς λογικῆς καί τῶν κοινωνικῶν δομῶν
1ἰ-ιού εκείνη αυνεπαγεται.
OI ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΙΣ συναντήσεις τῆς ανθρωποτητας με το πεπρωμενο της, αφησαν ανεξερεύνητα πολλα μονοπατια προοδου.
Δεν εϊμαατε καν ίκανοί να φαντασταῦμε το αημερινο κοαμο σαν
Προϊὼν μιας ίστορικῆς ὲξελιξης οπου θα κυριαρχήσουν οί Αἰγύπτιοι
ή oi Περαες ῆ oi Κινεζοι ῆ ακομα oi ”Ινκας ῆ oi Μαγια. Ἀκομα καί τα
ονειρα μας δεσμεύονται απο τον ίστορικο γαλαξία, πού συνδυαζει
τον ὲλληνικο ορθολογισμο με τό ρωμαῖκο νομικισμὸ καί πού μεαα
απο τα εὸραιοχριστιανικο Πνεῦμα δημιουργεῖ τον καπιταλιατικᾶ
παραγωγιαμο.

Ειδιιιος
στα
νομισματα
και
μοναδικος
στα
χαρτονομισματα

:

MP5 and COINS
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5. ΑΘΗΝΑΙ THA: 32 10 577 - 32 10 384
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Τό Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο
Τήν ἐρχόμενη ἑὸδομάδα ἐγκαινιὰζονται τά μαθήματα - συζητήσεις τοῦ Ἐλεύθερου Ἀνοιχτοῡ Πανεπιστήμιου στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Μιά σειρά ἀπό διανοούμενους καί πανεπιστημιακούς θά ἀναπτύξουν εἰσηγήσεις
σέ θέματα πού ένδιαφέρουν κάθε ἐνεργό πολίτη.
‘H πρωτοὸουλία εἶχε ὂέὸαια τό προηγούμενό της μέ τό
Ἐλεύθερο Πανεπιστήμιο τοῦ Ὑμηττοῦ. ‘H συνέχιση τῆς ἰδέας
εἶχε μιά πολύ θετική ἀνάπτυξη ἀπό τό Δήμο τῆς Ἀθήνας. ‘O
θεσμός, πλαισιωμένος ἀπό τά ὄργανα τῆς Τοπικής Αὑτοδιοίκησης, ἂν σταθεῖ καί ἐπιτύχει - καί πρέπει νάένισχυθεῖ γιάύτό
- μπορεῐ πολλά νά προσφέρει. ”Οχι μόνον γιατί θά ἐκπληρώσει
ἕνα έκπολιτιστικό έργο. Ἀλλά καί γιατί θά καταδείξει ἐμμεσα
τή φτώχεια τῆς Ἀνώτατης Παιδείας μας πού, περιχαρακωμένη
καί ἀποστεωμένη, οὔτε ἐρευνητικό έργο πραγματοποιεῖ οὔτε
nui παιδευτικό. Καί παραμένει ὅέὸαια μονίμως μακριά ἀπό τά
προὸλήματα τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας.

Τά δάση μας
Τό καλοκαιρὰκι μὺρισε... Διόλου
παράξενα νά ἐπαναληφθεῑ καί
φέτος ἡ, μόνιμα έπαναλαμὸανόμενη, πυροδότηση τῶν δασῶν
μας. Δασοφάγοι καί οἰκοπέδοφάγοι έχουν ἀνασκουμπωθεῐ.
Ποιὰ πρόνοια ἔχει ληφθεῐ καί
ποιά προστατευτικά μέτρα έχουν
προγραμματισθεῖ; Ποιοί θεσμοί
τέλος, Bu ἀποθαρρὺνουν τούς οἰκοπεδσφὰγους καί τούς δασοφὰγουςι
Ἕνα νομοσχέδιο μέ τόν τίτλο
«περί προστασίας τῶν δασῶν καί
τῶν δασικῶν ἐκτάσεων» τῆς χωρας ὑποτίθεται ὅτι θά λύσει τό
πρόὸλημα. Κοροϊδίεςέ Ἡ συντονιστική ἐπιτροπὴ 19 ὀργανώσεων
προστασίας τοῦ περιόάλλοντος
τό ἀπορρίπτει σάν ἀντιφατικό
καί ὕποπτος
Ο Ἀλλά εἶναι καί ἀντισυνταγματικό. Γιατί σέ ἀντίθεση μέ τά
ἄρθρα 24 καί 1 17 τοῦ Συντάγματος, ἀλλά nui ἀντίστοιχες διατάξεις τοῦ Δασικοῦ Κώδικα μεταθέτει τίς ἁρμοδιότητες γιά τίς
δασικές ἐκτάσεις ἀπό τήν ἁρμόδια ὑπηρεσία δασῶν σέ ἄλλο φορέα.
O Μέ τό ἄρθρο 34, τό νομοσχέ-

διο προόλέπει τή χρήση κατά
παραχώρηση «ἀποψιλωθέντων
κατά τό παρελθόν δασῶν». Κατὰ
ποιό παρελθόν; Καί τί παράθυρα “
ἀφήνει γιά νέες οἰκοπέδοποιήσεις
τό ἐπίμαχο ἄρθρα
O Τό νομοσχέδιο συντάχθηκε κατά πάγια κυῧερνητική ταχτική
- στό πόδι. Γιατί πρίν ἐκπονηθεῑ
τό χωροταξικό σχέδιο τῆς χώρας
καί πρίν καθοριστοῦν οί δασικές
ζῶνες, παρεμὸάλεται στό νομοσχέδιο ἡ έννοια «δασικός χῶρος», έτσι πού μέ ἐλαστικότητα
στόμέλλον nui μέ ὅποια ἄνωθεν
διοικητική ὅούληση, νά μεταὸάλλονται καί νὰ συρρικνώνονται
αὐτοί οἱ «δασικοί χῶροι».
‘H ἐγκληματική καταστροφή
τῶν δασῶν μας τώρα nui 30 χρόνια δέν ἀφήνει περιθώρια γιά
νέες καταστροφές. Καί ὂέόαια
δέν ,ἀποτελεί ἀποκλειστική μέριμνα τῆς κυὸέρνησης ἡ προστασία
τους. Ἱ-Ι διακήρυξη τῆς συντονιοτικῆς ἐπιτροπῆς τῶν ὀργανώσέων γιά τήν προστασία τοῦ
πςριὸάλλοντος καλεῖ ὅλους μας
νά προστατεύσουμε τά δάση μας
nui νά δελτιωσουμε τούς ὑλικούς
ὅρους ζωῆς σ’ αὐτόν τό τόπο.

Ο. Γιὰ τήν «Μαθητική
’Λα-τραπή» nui τίς...
μα(χ)θητικές της ἐκδηλῶσεις
εἴχαμε γράψει σέ προηγούμενο
τεῦχος μας (ἀρ. 120). ’Ὀπως
μαθαίνουμε, ἡ ἐφημερίδα πού
διευθύνει ô παπά-Δανιὴλ,
κυκλοφορεῑ σέ 200.000 ἀντίτυπα
σ’ ὅλα τά σχολειά τῆς χώραςὶ
Ἐμεῑς θέταμε κάποια θέματα
σχετικὰ μέ τό... φωτοδότο έργο
της, ἀλλά ἀπάντηση δέν πήραμε.
Ο Ἀπό ἐγκύκλιο τοῦ γενικοῦ
ἐφόρου προσκύπτων
πληροφορηθήκαμε ὅτι 106 _
ὑπουργοί, ὑφυπουργοί ἥ
δουλευτές ἦταν στά νιάτα τους
προσκοπάκια...
O Ἡ «λενινιστική tum» τοῦ
KKE κυκλοφόρησε μπροσούρα
μέ τίς θέσεις της. Τό ἐξώφυλλο
κοσμεῖ σχέδιο πού προφανῶς θά
έπρεπε νά παριστάνει τόν Λένιν.

μέσα στά ὅρια πού τοῦ θέτει τό
μονοκομματικό κράτος τῆς
Δεξιᾶς, στή προσπάθεια νά
ὁιαιωνίσει τήν ὕπαρξή του στῆν
ἐξουσία».

Ο Ἔκθεση Σφακιανοῦ ὑφαντοῡ
γίνεται τίς μέρες αὐτές στα
Χανιά. Τά ὃμορφα φαντά, οἱ
πατανίες nui τά έργόχειρα
στολίζουν τήν έκθεση- «φέτος
γιορτάζουμε τήν παράὸοση - καί
λέμε νά μήν παραδοθοῦμε».
Ὲτσι σχολίασε τήν πρωτοὸσυλία
ένας Σφακιανός παππάς.
Ο «Κείμενα τοῦ Βόλου» εἶναι ὁ
τίτλος τῆς περιοδικῆς έκδοσης
πού κυκλοφόρησε τό 50 τεῦχος
της. Μέ μελετήματα, πεζογραφία
καί ποίηση «τά κείμενα» εἶναι
ἀπό τά πιό προσεγμένα έντυπα
ἀπό τήν - πέραν τῶν Ἀθηνῶν παραγωγή. Διεύθυνση; n. Ἠλία
-Λεφοὺση - Ἰάσωνος 83 — Βόλος.
Ο Ὁ παπά - Γιωργης
Πυρουνάκης ea ἐκπροσωπήσει
τήν Ἑλλάδα σέ συνάντηση
Ἑλλήνων nui Ἰσπανῶν Καταλανῶν, Καστιλιάνων,
Βάσκων nui Γ αλιέγων ἀντιστασιακῶν συγγραφέων, πού
θά γίνει στίς ἀρχές τοῦ Ἰούνη
στήν Βαρκελώνη. Ὀργανωτές
εἶναι τό ἵδρυμα Caries Riba nui
τό Ἰνστιτοῦτο Ἑλληνικῶν
σπουδῶν τῆς Φιλολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Πανεπιστήμιου τῆς
Βαρκελώνης.

’Ὀπως παρατήρησε φίλσς πού
μᾶς ἔφερε τό σχετικό ἀντίτυπο,
μᾶλλον μέ τόν, γνωστό
ἀθηναιολόγο ,, Καμπούρογλου
προσομοιάζει τό σχέδιο... ’
Ο Ἕνας φίλος μᾶς γράφει
σχετικά μέ τό γράμμα- ἀπάντηση
τοῦ τεύχους 122, αὐτῆς τῆς
στήλης πού ἀναφερόταν στό
δημοσίευμα «διδαχή περί
Συντάγματος» (τχ 119);
«Ἄθελά μου ὁημιούργησα
συνειὸησιακό πρόὸλημα στήν
ὁμάὸα τῶν «μαθητῶν» τοῦ κ.
Δασκαλάκη, οἱ ὁποῖοι
ὑπογράφουν τό γράμμα.. Οἱ
ἀποστολεῖς τοῦ γράμματος, οἱ
ὁποῖοι εἶναι καί ἄμεσοι
συνεργάτες τοῦ κ. Καθηγητῆ,
ἔχουν κάθε δικαίωμα νάὑποστηρίζουν τήν «αὐθεντία-»
τοῦ κ. Δασκαλάκη καί νά
λικνίζονται μέ τίς ὁποιεσὸήποτε
ὁιὸαχές του, ἴσως, γιά νά μή
χαρακτηρισθεῐ ἀποκλίνουσα ἡ
ἐπαγγελματική τους ἐπάρκεια.
Τώρα, σχετικά μέ τό «πιστεύω»
τοῦ κ. Καθηγητῆ, πάνω στό
ὄασικό θεσμό τῶν κομμάτων,
εἶναι γνωστό τό πόσο πολεμεῖ τήν
κρατική μηχανή ἀπό τίς ἐπάλξεις
τῆς πολυθεσίας του, ἀλλά πάντα

Ο Προσκλητήρω ὅὰφτισε τήν
2οη ποιητική του συλλογὴ ὁ n.
Γιάννης Γαλανός (ἐκδόσεις
«Κοραῆς», 1978). Ἐκτός ἀπό
-τήν πρωτοτυπία της μέ τήν
καθιέρωση τοῦ μονοτονικοῦ
συστήματος καί μιᾶς
άπλουστευμένης γραφῆς, ὁ
ποιητής ἔχει ἀφιερωσει τό 95%
τῶν ποιημάτων σέ ἐπῶνυμους.
Ἰδού μερικά ἀπό τά τιμώμενα
πρόσωπα; Σαρλῶ, Φανή
Πετραλιᾱ; Κ. Μπαντουὸᾶς, B.
Φίλιας, Σόνια Ἰλίνσκαγια, Κ.
Μοσκόὸ, Δ. Μαρωνίτης, Λίνα
Ἀλεξίου, Δημ. Γληνός, Γ.
Ράλλης, Ἀ. Μπαχαριάν, Xu‘in
Xuin Γαζαριάν, Ἀὸγανιστάν (ἡ
χώρα), Μαγιακόφσκι, Κατερίνα
Γώγου, Τ. Ἀδάμος, K.
Βεργόπσυλος, Γ. Βελουδῆς, K.
Παπαναγιώτου (ἀντιπρόεδρος
τοῦ δικηγ. συλλόγου Ἀθηνῶν),
Κ. Καρυωτάκης καί ἄλλοι
πολλοί...
Πραγματικό προσκλητήριο,

O Στήν Καλλιθέα - Θησέως 78
(τηλ. 956.82.93) ἡ Δήμητρα Διακάκη ἄνοιξε τήν «ΗΩ», μιά έκθεση μέ καλοστημένα ἔπιπλα, μέ
ψάθινα, μέ ἀντικείμενα χρήσης.
”Οχι μόνο συμόουλές ea ἀκού- ’
σετε ἦ έπιπλα θά ὅρεῖτε, ἀλλά καί
6ι6λία θα μπορείτε νά ἀγοράσετε.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ (1909 - 1979)
Τό «Ἀντί», συμμετέχοντας στόν πανελλήνιο γιορτασμό για τή συμπλήρωση èôôoμήντα χρόνων ἀπό τή γέννηση τοῡ ποιητῆ
Γιαννη Ρίτσου, αὶσθανεται τήν ἀναγκη να
τονίσει κι αὑτό τήν πανεὶύκήνια έκτῑμηση
πρός αὐτόν, πού μέ τήν πολυοήμαντη τιαρουσία του έπί σαραντα πέντε περίπου
χρόνια, σημαδεψε τή νεώτερη ποιητική καί
κοινωνική μσς ἱστορία. ς
Γιατί ἡ πρόσφορα τοῦ Ρίτσου δέν περι-”
ορίζεται στό χῶρο τῆς νεοελληνικής ποίησης, στην ὁποία πρόσδωσε μία πρωτοφανή
παγκοσμιότητα καί ἀκτινοθολία καί τήν
ψ, ὁποία ὑπηρέτησε καί ὑπηρετεῖ ἀδιαλειπτα
- παρ’ όλες τίς πολύ συχνα ἀντίξοες συν-

,, θῆκες -, μέ μοναδικό σκοπό τήν έκφραση
τῆς πίοτης του στήν απαραγραπτη καί
ὺπέρτατη υπὸθεση τῆς ἀνθρωπινης ζωῆς
καί ἀξιοπρέπειας. Τήν προσφορά του αυτή
συμπληρώνει καί ἑπικυρωνει καί ὴ προσωπική του, ἀνθρωπινη ἑνταξη καί συμπραξη
στό πλευρό τοῦ ὅποιου ἀγωνιζόμενου να
κατακτήσει τήν ἐλευθερία του καί να
, πραγματώσει μέσα α’ αὺτὴ ένα ἀδιασπατο
δικό του πρόσωπο. Μια ἐλευθερία που ό
Ρίτσος ποτέ δέν έξέλαθε σαν ἀφηρημένη
. έννοια, ἀλλα σαν κατι τό συγκεκριμένο καί
τό χειροπιαστό α’ όλες τίς έκδοχές τῆς αν-

. ’ θρώπινης υπόθεσης. Z‘ αὑτήν ἀκριθῶς τήν

ἐλευθερία, που εἶναι ἀπόλυτα ταυτισμένη
μέ τό δικαίωμα τοῦ καθε ἀνθρώπου ἀπέναντι στή ζωή, ὁ ποιητής ἀφιέρωσε τή ζωή
του καί τό ἔργα του.

’Ὀ,τι ’προέχει στήν ποίηση τοῦ Ρίτσου πρέπει να τονιστεῑ πολλές φαρές αὺτὸ εἶναι μια ἀκραδαντη πίστη καί εὐγνωμοσύνη πρός τή ζωή, όσο σκληρή κι ἀπανθρωπη κι αν γίνεται καποτε, καί ἡ πεποίθησή του ὅτι δέν μπορεῑ παρά να γίνει μια
μέρα ἀνθρωπινότερη. Σαν απαραίτητη
ὅμως προϋπόθεση για κατι τέτοιο - στή
δημιουργία τῆς ὁποίας καί ἀφιερώθηκε,θεωρεῖ τήν ένότητα· όχι τήν ένότητα μιᾶς
απρόσωπης καί αθουλης ἀνθρωπινης μάζας, ἀλλα τήν ἑνότητα ἀτόμων που έχουν
συνειδητοποιήσει τήν ταυτότητα τους καί
τό ἀνθρωπινο χρέος τους ἀπέναντι οτή
ζωή.
Ἀπό τήν αποψη αὺτή ἡ φωνή τοῦ Ρίτσου
παραμένει παντοτε ἐλευθέρη καί ἐξω ἀπό
κάθε λογῆς ίδεολογικα σύνορα, μήν ἀποθλέποντας παρα στην έξύμνηση τῆς ἀξιοπρέπειας τῆς ἀνθρωπινης ζωῆς, πέρα ἀπὸ
ὁποιοδήποτε εἶδος καταπίεσης.
Κι αὑτός πιστευουμε πῶς εἶναι ὁ λόγος
που συντελεῖ στή δόνηση πού προκαλεῑ ἡ
ποίηοή του.

Πόρτες τῶν δέντρων, στέγες εὐτυχίας - ol καπνοδόχω τῶν πουλιῶν καπνίζουν,
γεμίζουν τα μαλλια σου σταλες ῦπαιθρο,
μέσα στὶς φοῦχτες σου κρατας ένα πρωΐ γεματο πεῦκο καί θυμαρι.
Μόλις προχτές εἶχες σταθεῖ κατω ἀντ’ τό ῦπόστεγο,
ν’ ακοῦς στόν τσίγκσ If] 6poxr'7 — Θροχή, θροχή - μοναχα τή θροχή. Τό τραῖνο αργοῦσε.
Προχτές ακόμα εἶχες αναμεσα στα φρῦδια μια θαθεια ἐρημική χαρακια
σαν ένα κονταρι χωρίς σημαία ξεχασμένο στίς ιταλιές ἐπάλξεις.

Ποῦ τό θρῆκες λοιπόν αῦτό τό γέλιο ποῦ ἀληθεύει τὴ ζωή;
Αῦτή τή σημαία κομμένη ἀπ’ τήν κορφή τῆς φωτιας - ποῦ τή θρήκες,·

Τα πόδια ποῦ μπερδεῦονταν ατόν ίσκιο τους προχωροῦν έξω àn’ τόν ἵσκιο τους,
αλλα θήματα ανταμώνουν, προχωροῦν. Ἀνοίγουν τα παραθυρα καί τα πρόσωπα.
Τό φῶς ἀνδρώθηκε στοῦς λόφους μέ τα καμπαναρια. Ποῦ πατε,·
Παραμονές πρωτομαγιᾱς. Ol μανες σιδερώνουν τα κόκκινα πουκαμισα τοῦ Σικανοῦ
τα παιδια Πλέκουν στεφανια τὴ φωτια για τίς πόρτες μσς.
Σήκω λοιπόν. 'O ανεμος σφυρίζει τό τραγοῦδι του
αναμεσα στα σκοινια τῶν κρεμασμένων καί στα καταρτια,
αναμεσα στα χαρακώματα καί στα χρόνια.

Σήκω λοιπόν απανου να δαγκώσεις τό σταρένιο φῶς
ν’ ακοῦσεις τοῦ δοντιοῦ If] δύναμη
ὅλη τή γῆ ν’ ακούσεις μές στή γεύση σου
ὥς να φαρδῦνεις τήν περπατησια καί τήν ανασα
ὥς να φαρδῦνεις τα πλευρα σα σιδερένια στεφανια θαρελιοῦ
Ποῦ μέσα του καχλάζει κόκκινο τό κρασί τοῦ κόσμου.
'_O ἥλιος έκλαϊκεῦει τή χαρα του ἔξω ἀπ’ τίς πόρτες.
Δέν εἶναι θανατος. Δέν εἶναι. Εἶναι δικό μας τό τραγοῦδι.
Εἶναι δικό μας τοῦτο τό σπαθί.
πού ξεφλουδίζει σαν καρπό τόν ἥλιο ἀπό τα σῦγνεφα.
«ἀπόσπασμα από τό ποίημα τοῦ Γιαννη Ρίτσου ιΠαραμονές ἠλιουι.
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Δυό ὅχι πολύ εὐχάριστες 6901615;
στήν Κρατική...
Τοῦ Γιώργου Λεωτσάκοο
ΑΠΟ τίς 115/15111015; συναυλίες τῆς Κρατικῆς Ὀρχήστρας
Ἀθηνῶν, μ’ ἐκείνη τῆς 19.3.1979 δέ θ’ ἄξιζε ν’ ἀσχοληθεῑ κανένας παρά μόνο γιά νά ἐξάρει τή θαυμάσια τεχνική τῆς σολίστ, πιανίστας Δόμνας Εὐνουχίδου, ἀλλά καί τήν, ἀρκετά
πρωτότυπη ἑρμηνευτική της θεώρηση τῶν «Παραλλαγῶν» τοῦ
Ραχμάνινωφ, πάνω σ’ ἕνα θέμα τοῦ Παγκανίνι. Τή στερεότήτα
τῆς τεχνικῆς αὐτῆς ἔόαλαν ὡστόσο σέ ἄσκοπη δοκιμασία ὁρισμὲνα «τέμπι» ὑπερὸολικά γρήγορα, μέ ἀποτέλεσμα κάποια
περάσματα προὸληματικῆς ἠχητικῆς καί φθογγικῆς καθαρότητας. Κατά τά ἄλλα ὅμως, ἕνας λαμπερός, μαργαριταρένιος
ἦχος, μιά εὐγένεια στό Toucher κι ἕνα εὐθύς ἐξ ἀρχῆς εὐαίσθητο πλησίασμα τῆς μουσικῆς, μεταμόρφωσαν τήν πιό ὑπο-

φερτή ἴσως ἀπό τίς πιανιστικές σελίδες αὐτῆς τῆς ἀφόρητης ι’
γεροντσκόρης, τοῦ Ραχμάνινωφ, 0’ ἕνα ἀκρόαμα πού κάπου κάπσυ ἔφερνε στό νοῦ τή μαγεία μερικῶν σελίὸων τοῦ «Ὀνείρου Καλσκαιρινῆς Νύχτας» τοῦ MEI/1510011.
ΠΟΛΥ φοὸόμαστε ὅτι ὁ νέος
«μαέστρος» Βύρων Φιδετζῆς,
ἐπίσης ἀπό τή Θεσσαλονίκη,
ὅπως ἡ σολίστ, ξεχνά τήν πολύ
σοφή λαϊκή παροιμία « ὅποιος
κυνηγᾱ πολλούς λαγούς δέν πιάνει κανένα». Στίς πρῶτες του ἐμφανίσεις μέ τήν Κ.Ο.Α., σά 6ιολσντσελίστας, τό '71 καί τό ’73,
εἴπαμε ὅτι θά ἐξελισσόταν σ’ Evav
6116 τούς ῶραιὸτερσυς 655.1015χνες τῶν ἐγχόρδων μέ δοξάρι πού
ἐὸγαλε ὁ τόπος μας. Ἀντί ὅμως
νά στρωθεῐ στό διολοντσέλο του
(ὅπου ἡ τεχνική του σύντομα ἐμφάνισε κάμψη) καταπιάστηκε μέ
ἀνώτερα θεωρητικά, σύνθεση καί
ἐπιασε κι αὐτός τή μπαγκέτα.
”Ομως χρειάζεται ἄλλη στόφα γιά
νά χρησιμοποιεῐς αύτό τό περίφημο ξυλάκι, ὃχι σάν μέσο ἰκανοποίησης τῆς αύτοέπαρσής σου
καί τοῦ ναρκισσισμοῦ σου, ἀλλά
γιά νά κάνεις πραγματικά μ ο υ σική. ”Ὀσο γιά 16 115190 τῆς
ύπερτροφικῆς αὐτοπεποίθησης
τοῦ Φιδεῐζῆ, πού ἡ τεχνικὴ του
σάν μαέστρου δέν ξεπερνᾶ Eva
κινησεολογικό «καθωσπρεπισμὸ», τό δίνει τό φοὸερῶν ἀπαιτήσεων πρόγραμμά του πού θά
μποροῡσε νά ρίξει ἐξω τόν πιό
ἔμπειρο μαέστρο, ἀκόμη καί μέ
διπλάσιο ἀριθμό δοκιμῶν; εἰσαγωγή ἀπό τούς «Ἀρχιτραγουδιστές τῆς Νυρεμὸέργηςξ. τοῦ Βάγ- .

κνερ, «Ταφή» τοῦ Μητρόπουλου
καί «Πουλί τῆς Φωτιᾶς» τοῦ
Στραόίνσκι. ‘H εἰσαγωγή τοῦ
-B61/11v59, 115 τίς φοὸερές της
ἀπαιτήσεις σμιλέματος καί στίλ6ωσης τοῦ ἤχου, ἀλλά καί πλασίματος τῆς πολυφωνικῆς φράσης ἀληθινά, θά μπορούσαμε νά” μιλήσουμε γιά ὁλόκληρη ὑδροδυναμική τῆς ροῆς τοῦ συμφωνικού λόγου - μεταμορφῶθηκε 0’
Eva πλαδαρό, κακόηχο σύνολο
ἀπό ἶινομοιογενεῖς σέ μάζα, ύφή
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καί χρῶμα νότες. Κάπως εὐτυχέ01590 0’ 6,11 ἀφορά τό χωρισμό
τοῦ ἠχητικοῦ ὑλικοῦ 05 πλάνα, τά
ἄλλα ἔργα μεταμορφώθηκαν σέ
ἀνιαρά ἀκροάματα πού σέρνονταν 60916, πλαδαρά κι ἀνέκφρα(Πα. (((Ρέξ» Ι9.3.Ι979).
ΤΙΜΑ περίσια Eva v50 Ἕλληνα
μαέστρο πού δέν ἔχει τήν εὐκαιρία συχνῶν ἐμφανίσεων, ὅπως ὁ
Εὐθύμιος Καὸαλλιεράτος, 16 ὅτι
σάν κύριο ἐργο τοῦ προγράμματός του, σάν piece de resistance
ὅπως λένε οἱ Γάλοι, διαλέγει νά
παρουσιάση σέ a'. ἐκτέλεση μέ
τήν Κρατική μσς Ὀρχήστρα μιά
μεγάλων διαστάσεων ἑλληνική
σύνθεση. Στήν προκειμένη περίπτωση τό ἐργο πού ἡ τεχνική,
ἀλλά καί ἡ ἀγάπη καί ἡ ἀφοσίωση τοῦ μαέστρου, ὃχι μόνο
ἔστησαν 016 116610 του τόσο
καλά ὅσο μποροῡσε 16 ἴδιο νά
σταθεῖ· (Θά τό ἐξηγήσουμε
αὐτό...), ἀλλά καί διέγραψαν μέ
τή μεγαλύτερη ἐνάργεια ἀκόμη
καί“’τήν τελευταία λεπτομέρεια
τῆς γραφῆς του (εἰλικρινά δέ

,ὃλέτθουμε τί παραπάνω θά
μπροῦσε νά ζητήσει 110v5va;!)ἦταν ἡ Συμφωνία ἀρ. 1
(1945) τοῦ AAEKOY EEN o Y (γεν. 1913).

T0 ΕΡΓΟ στηρίζεται σέ τρία
γνωστά ἀντιστασιακά τραγούδια.
T6 ἄκουσμά του ὅμως οὔτε κάν
φέρνει 016 νοῦ αὐτό πού δηλοῖ ὁ
ὅρος «συμφωνία» ; δηλαδή πέρα ἀπό ὁποιαδήποτε, ἐστω,
σχολαστική ἠ μή δέσμευση μ’ Eva
συγκεκριμένο μορφολογικὸ διάγραμμα - τήν στοιχειωδῶς ὀ ρ γανίκή γέννηση καί ἀνάπτυξη
ἐνός ζωντανοῦ μουσικοῦ ὀργανισμοῦ μέσα ἀπό Eva θεματικό
ὑλικό μιᾶς συγκεκριμένης συγκι-

ονησιακῆς φόρτισης. Θά μι,λού-,
σαμε πολλές φορές γιά Eva «110λάζ» ἀπό ἐτερόκλητα δείγματα

ἁρμονίας καί ἐνορχήστρωσης,
ἔξω 6.116 κάθε γοῦστο καί εἱρμό -

ἀκόμη καί συγκινησιακό. Ἀπό

γικά, δέ θά μποροῡσε ποτέ νά
ἔχει προλάὸει νά ὁλοκληρωθεῖ, ὁ
19χρονος Μίκης Θεοδωράκης
(γεν. 1925) ἐδινε Eva ἀριστούργημα ὰπλότητας καί ὀργανικότηέ
1a; 0' 6,11 ἀφορᾱ τόν πολλαπλασιασμό τοῦ φθογγικοῡ ὑλικοῦ,
τήν καντάτα «Mam/09110»!
,Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ εἶχε ἀρχίσει μέ
μιά εύροη, νοικοκυρεμένη καί
ὡραῖα κορυφωμένη ἐκτέλεση τῆς
εἰσαγωγῆς «Καρναὸάλι» τοῦ
Ντόόρζακ καί συνεχίστηκε μέ τήν
ἀτυχέστερη ἐμφάνιση τοῦ πιανίστα Ἀχιλλέα Κολάοη πού θυμὸμαστε ποτέ, μέ τίς «Συμφωνικές
Παραλλαγές» τοῦ Φράνκ. Δέν
ἦταν μόνο οἱ ἀτυχίες τῆς συμπόρευσής του 115 τήν ὀρχήστρα πού,
προφανῶς, τόν ἐκαναν νά χάσει
τήν ψυχραιμία του καί νά ἐπιδοθεῖ σέ μιά πλειοδοσία ἐπιταχύνσεων. Ἀπό τά πρῶτα κιόλας μέτρα, 16 μυῖκό σύστημα τῆς μουσικῆς, πού ἀντιπροσωπεύει τό μέρος τοῦ ἀριστεροῦ χεριοῦ, φαινόταν νά ὑποφέρει ἀπό άσκημες...
κράμπες. Ἀπ’ ἐκεῖ καί πέρα,
ἀνάμεσα στίς συσπάσεις καί στίς
χαλαρώσεις τῆς μουσικῆς δέν
ὑπῆρχε καμιά ὀργανική σχέση.
Συχνά άναζητούσαμε ὃχι ἁπλῶς
μιά στοιχειωδῶς ἑνιαία ἠχητική

τήν ἐφησυχαστικότερα διατονική·
μελωδία καί ἁρμονία περνούσαμε
στά 1116 πολυμεταχειρισμένα
χρωματικά τεχνάσματα καί στίς
πιό «σκληρές» διαφωνίες (λ.χ.
στήν παρωδία τοῦ ἀγγλικοῦ
ὕμνου «Ὁ Θεὸς σώζει τόν 600Lλέα»). Αύτό γινόταν συχνά μ’ Eva
196110 1600 ἀκαλαίσθητο καί
πρωτόλειο πού νά μή δικαιώνεται
ἀπό καμιᾶς δραματικῆς ἀντίθεσης ἤ μετάπτωσης, τό πρόσχημα.
Ἀνάλογα ἀνομοιογενής καί μέ
μερικές πολύ ἐντονες ὑπομνήσεις
ἧταν καί ἡ ἐνορχήστρωση. (Λ.χ.
τό ἀγγλικό κόρνο θύμιζε τή
«Σκηνή στούς ἀγρούς» ἀπό τή
«Φανταστική Συμφωνία» τοῦ
Μπερλιόζ, ἐνῶ ἀλλοῦ θυμηθή-,
καμε τή «Νύχτα 016 Φαλάκρὸ
Βουνά» τοῦ Μουσόργκσκι. Τήν
ἐποχή ἐκείνη ὁ συνθέτης πρέπει
νά ἧταν 32 ἐτῶν. Ἔκτοτε 656610
έδωσε μεγάλο ἀριθμό ἔργων,
ἄπειρα εὐτυχέστερων καί ἀρτιότερα ὀργανωμένων. ”Ομως τά ἐκ
γενετῆς ἐλαττώματα τοῦ ἔργου
αὐτοῦ μόνο σέ μιά άκραία ἔλλειψη ἐξοικείωσης τοῦ νέου, τότε
συνθέτη, μέ τή συμφωνική φόρμα
’ποιότητα καί 61101oyev11,511(pgao11,_
ἥ σέ ἐξαιρετικά χαλεπές καί ταἀλλά καί στοιχειώδη φθογγική
ραγμένες συνθῆκες ούνθεσης
καθαρότητα - τά 019060110111μποροῦν v' ἀποδοθοῦν. ΙἈν λάματα ξεπέρασαν 16 ἀνεκτά (άν
6011115 μάλιστα ὑπ’ ὕψη ὅτι τήν
ὑπάρχει 11611 15110!) ὅριο. (((Ρέξ»
ἴδια πάνω κάτω ἐποχή καί μέ
26.3.1979). ι
ᾠδειακή παιδεία πού, φυσιολο-

Θεατρικά καί φιλολογικά ἀποκαλυπτήρια, μιᾶς «προὸληματικῆς»
εὐριπίδιας τραγωδίας.
(Μικρό ἀφιέρωμα στόν Δ. Βερναρδάκη καί
στόν Δ. Χατζῆ)
Τῆς Ἅννυς Κολτσιδοπούλου
"'- Ὕστερα ἀπό τόν «Λεπρὲντη» καί τόν «Πλοῦτο» τοῦ Χουρμούζη, ὕστερα ἀπό 21/2 μῆνες ὁοκιμές πάνω σέ μονόπρακτα
Βάλλεντιν, Μπρέχτ xii. καί τέλος ὕστερα ἀπό ἄλλους 3 μῆνες
πρόόες συντονισμένες πάνω στήν ἀρχαία τραγωὸία, τό θέατρο
Καισαριανῆς ἄνοιξε ἐὸῶ κι ἕνα μήνα τήν πόρτα του στό κοινό
του. Παρουσιάζει τήν «Ἰφιγένεια στήν Αὐλίδα» τοῦ Εὐριπίδη
σέ σκηνοθεσία Σταύρου Ντουφεξῆ, μετάφραση Ντουφεξῆ-Μηλιάὸη, μουσική φροντίδα Στέφανου Βασιλειάὸη, σκηνικά-κοστούμια-σκην. διάκοσμος Ἕρσης Δρίνη, μάσκες ”ολγας Σταύρακα. Τουμπελέκι παίζει ὁ Μαθιός Μπαλαμπάνης.
«Ὁδηγηθήκαμε σ’ αὐτή τήν
«ὄαρόάτη» ἀφετηρία γιατί ὅ,τι κι
ἄν έπιχειρούσαμε σά οτούντιο
(Κ. Βάλεντιν, Μπρέχτ, Μολιέρο
κλπ.), κὰπου αἰωρούμασταν, κάπου μᾶς φαινόταν πώς ξεκινούσαμε ἀπό μέση κι ὅχι ἀπό ἀρχή.
Καί ὃέὸαια μιά τέτοια ὂουτιά θέλει χρόνο καί κόπο κι ἀναθεώρηοη σέ πολλά συσσωρευμένα
μέσα μας κι ἔξω μας, θέλει ψυχραιμία κι αὐταπάρνηση».
Ἡ «ἐν Αὐλίδι» τοῦ Εὐριπίδη εἶναι μιά ἀπό τίς προὸληματικότερες τραγωδίες τοῦ ἀρχαίου
ρεπερτόριου. Στὰ θρανία ἤ στή
σκηνή τή «διδαχτήκαμε» ὡς
τώρα σάν πατριωτικό-ήρωϊκό
δράμα καί τή θυσία τῆς ἴδιας,
σάν ἐθελούσιοι ἡρωϊκή ἀπόφαση
μιᾶς πατριώτισσας παιδούλας.
Τόν Ἀγαμέμνονα, τόν Μενέλαο,
τόν Ἀχιλλέα σάν ἣρωες-οτρατηὲ
λάτες, πού ἒγνοια τους μοναδική
έχουν τό καλό καί τήν τιμή τῆς
πατρίδας. Τόν χορό τών γυναικῶν τῆς Χαλκίδας. σάν συνετές

ορ.Λὲωέ

καί σοφότατες συμπαραστάτισσες
τοῦ πόνου τῆς μητέρας Κλυταιμνήστρας, τοῦ θρήνου κι ὕστερα
τῆς «ἡρωϊκῆς μεταστροφῆς» τῆς
θυγατέρας Ἰφιγένειας. Κι ὁ E13ριπίδης; Ὡς τώρα έ6γαινε κι
ἐκεῖνος - ἀκόμα καί στά σημεῖα
ὅπου δέν ἀμφισὸητεῖται ἡ πατρότητα τοῦ ἔργου - πολεμοχαρής
καί μυστήρια ἀσυνεπής, ὡς πρός
τά ὑπόλοιπα έργα του.
«”Αν καταφέρουμε», λέει τό
θέατρο Καισαριανῆς, «ἔστω κι
ἕνα μέρος τοῦ Εὐριπίδη, νόι τό
έλευθερώσουμε ἀπό τίς πρόγονόπληκτες, κλασικόπληκτες κι
ἡρωομανεῐς έπιχωματώσεις τῶν
αἰώνων, θά εἶναι ἤδη ἕνα μεγάλο
ἔργω»...
KL έτσι, για πρώτη φορὰ στα
θεατρικά μας χρονικὰ, μιά ἄλλη
Ἰφιγένεια κι ἕνας ἀλλος Εὐριπίδης φανερώνονται μέσ’ ἀπό λατρευτικές-πανηγυριώτικες φιγοῦρες, πού κινοῦνται μέ μὰσκες καί
κοθόρνους στὸν ἀοταμάτητο
ρυθμό ἑνός τουμπελεκιοῦ, πάνω

O

Σ θιθλια
Σ δισκοι
σφισσες
O

σωστη επιλσγη βιβλιων - χαμηλες τιμες
κιαφος 5 και σκσδημισς τηλ. 36.ῠὲ.493

σκαρφαλὼσαμε σέ πλαοτικά ἥ
φανταστικά ἅρματα, μαζί του
φυλαχτήκαμε πίσω ἀπό τενεκεδένιες ἀσπίδες, πού μαζί του ἐμεῖς οἰ Μυρμιδόνες - κυλιστήκσμε στίς λάσπες τῶν παιδικῶν
μας χαρακωμάτων, ὁ Ἀχιλλέας
λοιπόν αὐτός, ὁ γιός τῆς θεᾶς,
σωριάζεται μπροστά μας, ὅχι ἀπό
τραῦμα στήν τρωτή του φτέρνα,
ἀλλά ἀπό γελοιοποίηση ὁλόκληens τῆς θρυλικής του ὕπαρξηςΚι ὁ χορός; Ὁ χορός συμπυκνώνει πάμπολλες διαστάσεις.
Κοτσομπόλικες, ἐπιπόλαιες, φλύαρες, ἀστόχαστες, χαζοχαρούμενες, μαζί μέ στιγμές συμπονετικές, λυρικές, θυμοσοφικές. Ἡ
παράσταση τῆς Καισαρισνῆς δέν
I φυλάει γιά τό κοινό ὑποκριτικά
πυροτεχνήματα. Οῠτε έπιδιώκει
κάτι τέτοιο. Ἐπιδιώκει ἓναν συγκερασμό τραγικῆς αῖσθησης καί
τραγικῆς φάρσας - μιά συνέχεια
ἀποκαλυπτική τοῦ «ἀρχαίου
τραγικοῦ» μέσα στό «πηγαίο
λσϊκό».
'H ἀποψη τοῦ σκηνοθέτη7 ἑνισχύθηκε σημαντικά ἀπό τά σχόλια τοῦ Βερνσρδάκη καί συγγέ-

σέ μιά σκηνή 5Χ7 καί μπρός 0'
ἕνα ξύλινο ἀμφιθέατρο 120 θέσεων. Μέσ“ ἀπό ἀλλεπάλληλα μικρὰ σκηνικόι-θαύματα μέ πανιά, _ νεψε ουγκινητικά μέ τό μοναδικό
κοστούμια καί κίνηση, φανερώἐκεῖνο «μικρό σχόλιο; γιά τήν
νεται γιά πρώτη φορά μιά ἸφιγέἸφιγένεια ἐν Αὐλίδι» τοῦ Δημήνεια-ἀμνός πρός σφαγήν - μιά
τρη Χατζῆ. =14. ἀκόμα, «Ἡ
Ἰφιγένεια ἀνυποψίαστη παιπερίφημη μεταστροφὴ τῆς Ἰφιγὲδούλα, πού γίνεται ξαφνικὰ τρανειας», λέει ὁ σκηνοθέτης Σταῦγικό θύμα, πού ὡριμάζει μέσα
ρος Ντουφεξῆς, «ἡ ἀδιέξοδη
στόν ὅλεθρο, κι ἔχοντας σκιστεῖ
ἀπόγνωση, πετρώνει σέ μιάν
πιόι μπρός της τά πέπλα τοῦ ψεύ- ,Ράπόφαση νά πεθάνει τόν θάνατό
τικου πατριωτισμοῦ κι ἔχοντας
της, δχι γιά ὅλα αὐτά τά «περί
ἀντικρίσει πιά τήν πικρότατη
ἀνέμων καί ὑδάτων» τῆς Αὐλίἀλήθεια τῆς έλληνικής κατάντιας, δας, ἀλλά γιά τό. πιό οὐσιαστικά.ζητὰει νά πεθάνει γρήγορα τόν
Νά προειδοποιήσει - ὅπως ὁ Εὐθάνατό της, γεμίζοντας τ’ ἀναφιριπίδης ἀπ’ τήν Μακεδονία - νά
λητά της σαρκασμό καί τραγικά
ὃάλει ἐρωτήματα, νά δείξει τήν
έρωτηματικά. Ὁ Ἀγαμέμνονας
πίκρσ. της γιά τό κατάντημα τῆς
κι ό Μενέλαος, ἀποκαλύπτονται
Ἀθήνας, τήν πίκρα τοῦ Εὐρικι αὐτοί, διπρόσωπα, ἑπιπόλαια
πίδη... Mad τήν δειλή στάση τοῦ
καί φιλόδοξοι πιόνια τοῦ Ὀδυσ«σωτήρα» Ἀχιλλέα, μετά τήν
σέα καί τοῦ Κάλχα. Ὁ καὸγάς
ἀκαρδη στάση τοῦ δειλοῦ πατους γελοῖος, τά ἐπιχειρήματα
τέρα, θέλει νά τελειώνει δσο πιό
τους ὅνυδος. Κι ὁ Ἀχιλλέας; Τό
ἀνώδυνα, ὅσσ πιό γρήγορα, νά
πρωτοπαλίκαρο αὐτό τῆς ἑλληνιπεῖ ἐκεῖνο τό νεοελληνικό «Κακής μυθολογίας, πού μαζί του
ληνύχτα ντὲΗ»...

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΣΚΟΙ ΑΦΙΣΕΣ
Σ-ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ 30%
ΠΡΩΤοΠοΡιΑ ΚΩΛΕΤῙἨ KAI ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
ΤΗΛ. 32.49.557
4'7

N.

Ἡγετική μορφή τῆς Σύγχρονης
Ἑλληνικῆς Τέχνης.
τῆς Ντὸρας Ἠλισπούλου - Ρογκάν
Ὁ N. Χατζηκυριάκος4κίκας μεὶς ὸίνει μέ τήν τωρινή του
ἔκθεση στήν αἴθουσα τό Τρίτο Μάτι τήν εὐκαιρία νά ὁοῦμε ἤ
νά ξαναὸοῦμε μερικά πολύ ἀντιπροσωπευτικά ἔργα του ἀπό τή
ὁουλειά του τῆς περιόδου 1935-1940 πού ἡ ἐπίὸρασή της ἦταν
καίρια 11de στή σύγχρονη ἑλληνική τέχνη. Πρόκειται γιά 18
συνθέσεις πού ἔχουν γίνει μέ ὁιάφορες τεχνικές (λάὸι σέ ξύλο
καί σέ μουσαμά,ἐγκαυστική 05’ ξύλο, κ.ἄ) πού ἡ καθεμιά τους
ἀποτελεῖ καί μιά «χρυσῆ τομή» ἀνάμεσα στά σύγχρονα εὐρωπαὶκά ρεύματα καί στό προσωπικό ταλέντο τοῦ καλλι-τέχνη.
Εἶναι ἡ ἐποχή πού ὁ ζωγράφος γύρισε ἀπό τό Παρίσι, ὅπου
ἦταν ἐγκαταστημένος, στήν Ἀθήνα, περίοδος πολύ ἀποκαλυπτική γιά τά ὅσα ἀποκόμισε ἀπό τό ἐξωτερικό καί γιά τίς διεργασίες στίς ὁποῖες τά 1311566115 μέ τή ὁύναμη τῆς προσωπικότητάς του.

Ὕὸρα « Ι 978»

Ἐτσι στό καθένα ἀπό αὐτά 16
ἔργα 11013 διακρίνονται γιά τό
ρυθμό τῆς «γραμμῆς» καί τὴ μουσικότητα τῆς σύνθεσης, ô «111151σμός» ἐκεῖ πού ἔχει υἱοθετηθεῖ δέν ἀντιπροσωπεὺει μιά μόδα,
ἀλλά ἀποκλειοτικά τόν καλὺτερο
τρόπο ἔκφρασης τῆς ἑλληνικής
φύσης καί τοῦ περιὸἀλλοντος.
Κατ’ ἐξοχὴν γνώστης τῶν συναισθημάτων στὰ ὁποῖα μᾶς ὑποδάλλουν 1600 16 χρώματα, ὅσο
καί τά γεωμετρικά σχήματα, 6
καλλιτέχνης χειρίζεται τὴ συνθεσὴ του 6101 ὥστε v6 μὴν μᾶς
ἀφήνει σέ καμιά περίπτωση
ἀδιάφορους. "AMo‘te πιό παραστατικὴ κι’ ἄλλοτε πιό «ἀφηρημένη» ἡ σύνθεση χαρακτηρίζεται
ἀλλοῦ ἀπό μιὰ πιό αὐστηρή κι’
ἀλλοῡ ἀπό μιά πιό ἐλαστική γεωμετρία. Στὴ «Διπλὴ Γυναικεία
Μορφή» (1937) ἡ ἀπέριττη χρωματική παλέτα χαρίζει στὴ φιγοὺρα μιάν ἰδιαίτερη εὐαισθησία.
Στίς 6130 «"Y695g» μέσ’ ἀπό τίς
χαρακτηριστικές «τεθλασμένες»
τῆς σύνθεσης, μᾶς ἀναμεταδίδε-

ται ἀτόφια ἡ ἰδιαίτερη γοητεία
τοῦ νησιοῦ. Τό θέμα τοῦ «Ράφτη»
στάθηκε πρόσχημα σέ δυό ἔργα
γιά νά μᾶςάναμεταδώσει 6 καλλιτέχνης ἕνα μουσικό καί συνάμα
ποιητικό αῖσθημα 11013 τόν χαρακτηρίζει καί τόν ἴδω.
Στὴν ἔκθεση 01111115901611.66νονται καί ἔργα 11013 φώοτέχνησε
6 ζωγράφος τά τελευταῖα 15 χρόνια. Ἐχοντας σάν κὺριο ἐρέθισμα
τό τοπίο, 6 καλλιτέχνης συνέθεσε,
ἑδῶ, κάθε φορά κι’ ἀπό μιάν
χρωματική ἁρμονία. («Mati τὴ
Βροχὴ», «Πρωϊνό», «Παρνασσός»). Πρόκειται γιά συνθέσεις
ὅπου 6 Χατζηκυριάκος-Γκίκας
προχωρεῖ σέ μιάν ὁλοκληρωτική
ἀφαίρεση, σέ έναν τρόπο ἔκφρασης 11013 μᾶς προκαλεί ἀπανωτά
συναισθὴματα. Παράλληλα, στήν
ἴδια χρονική περίοδο χειρίζεται
τά θέματὰ του μέ ἓναν παραστατικό τρόπο. Συνδετικός κρίκος
ἀνάμεσα στούς δύο τρόπους ἐκ·
φρασης στέκει ἡ εὐαισθησία κι ἡ
παντοδυναμία τοῦ χρώματος.
Χαρακτηριστικὴ καί ἰδιόμορφα

ἐκφραστικὴ εἶναι ἡ ἀνδρική φυσιογνωμία 11013 ἔχει ἀποδώσει 6
καλλιτέχνης -σέ τρεῖς διαφορετικές παραλλαγές. Σ’ αὐτὴν ἀνα6ιώνουν μνῆμες ἀπό τά πορτραῖτα φαγιοὺμ, 6116 τὴ 6117;611τινή τέχνη, 6116 τήν έλληνική
«κατατομή», μνήμες καί συνειρμοί 11013 ἔχουν περάσει καί τονωθεῖ ἀπό τήν εὐαισθησία τοῦ ζωγράφου. Παρουσιάζονται ἀκόμα,
καί ἀντιπροσωπευτικόι δείγματα
τῆς μῦημειακῆς εἰκονογρὰφησης
11013 ἔκανε γιά τὴν Ὀδὺσσεια τοῦ
Καζαντζάκη, σύγγραμμα που αὐτός κατ’ έξοχὴν συνέδαλε στό νά
γίνει γνωστό στό έξωτερικό μιά
11013 παρότρυνε 6 ἴδιος τόν Κίμωνα Φράιερ νά τό μεταφράσει.
Ἀκόμα, μερικά ἀπό τά πολυάριθμα - σέ διαφορετικές παραλλαγές - σχέδια 11013 εἷχε ἀρχίσει νά
κάνει ἤδη ἀπό τό 1938 εἶχαν δημοσιευτεῑ σέ ξένα περιοδικά, πρίν
6116 τὴν ἀμερικάνικη ἔκδοση, μέ
ἀποτέλεσμα v6 χρησιμέψουν σάν
προπομποί. Βλέπουμε ἀκόμα
στήν ἔκθεση καί μερικά 6116 16

σχέδια πού εἶχαν γίνει γιά τά
«Ποιὴματα» τοῦ Καὸάφη, ὅπου 6
καλλιτέχνης «ἔπιασε» δλες τίς
χαρακτηριστικές παραλλαγές τοῦ
ὕφους τῶν «ἀρχαϊζόντων», «μεσαιωνικῶν» καί «νεωτέρων»
ποιημάτων. Τά σχέδια τοῦ X6τζηκυριάκου-Γκίκα χαρακτηρίζονται κι αὐτά ἀπό μιά ποιητικότητα καί δέν εἶναι τυχαῖο 11013
σχεδόν ὅλα τά ἔργα πού εἰκονογράφησε ὁ καλλιτέχνης στὴ σταδιοδρομία του εῖναι ποιήματα.
Τέλος παρουσιάζονται καί μερικά ἀντιπροσωπευτικά δείγματα
ἀπό τίς συνθέσεις 11013 ἔφτιαξε
γιά τά ποιήματα τοῦ Ὁμάρ K6γιάμ. T6 ἓνδιαφέρον τῆς ἔκθεσης
αὐτῆς ἔνισχύεται καί ἀπό τὴν
«ἱστορικὴ» ἀξία τοῦ πρώτου μέρους πού σέ συνδυασμό μέ τά
ἀνώτερα ἔργα ἔρχεται νά μᾶς θυμίσει μιάν ἀνοδικὴ πορεία 56
χρόνων τήν ὁποία 6 καλλιτέχνης
συνεχίζει δίχως ποτέ νά τήν διαψεύσει, ἔχοντας παράλληλα κερδίσει τὴ διεθνή ἀναγνώριση.

cH · ἐπισφραγιση
ἑνός ἔργου

φορές πού ἡ ἀπονομὴ ένός τόσο
ἀξιόλογου ὅραόείου δέν μπορεῑ,
«ἐκ τῶν πραγμάτων» νά ἐξοργίσει κανέναν οὔτε καί χωράει καμιά, ἔστω καί ἀπειροελάχιστη,
ἀμφισῦήτηση.
Ὁ Μόραλης μιάν ὁλόκληρη
ζωὴ ἑργάστηκε σκληρά καί- κάτι
σπάνιο σ’ αὐτόν τόν τόπο - ἀθόρυόα, γιά v6 δημιουργήσει μέσ’
ἀπό διαφορετικές, δ·,αρκῶς ὅμως
ἀνανεωμένες φάσεις, Eva ἔργο
11013 ἀντιστέκεται στό χρόνο’
ἀκριῧῶς, γιατί, ἀποτελεῖ μιά
«προσωπική» προσφορά. Ἀπό
τήν ἀρχὴ τῆς στααδιοδρομίας του
- τότε 11013 δηλαδή μεροληπτικά
ἀντιμετωπίζουν κάθε φορά τίς
ὀφειλές τῶν νέων καλλιτεχνῶπν 6 Μόραλης δέν μιμήθηκε, δέν
παραποίησε καί δέν ἀκολούθησε

«χάριν ὂολής» κανέναν. Ἀφοσιωμένος μέ μιάν ὑποδειγματική
εὐσυνειδησία στή δουλειά του
καί στίς ἀπαιτήσεις πού εἶχε ἡ
τελευταία ἀπό αὐτόν δέν ἑπεδίωξε μόνον, έδῶ, τὴν αἰσθητικὴ
παρουσία. Ἐντρὺφησε 016 μυστικά τῆς τεχνικῆς, δούλεψε έξαντλητικά τό «χρῶμα» καί ὁτιδήποτε ἀλλο ἔχει σχέση μέ τό
«ὑλικό» μέρος τῆς ζωγραφικῆς.
Χάρη σ“ αὐτὴ τὴν ὁλοκληρωμένη
καλλιτεχνικὴ προσωπικότητά του
μπόρεσε νά διδάξει μέ έπιτυχία
τίς γενιές τῶν Ἑλλήνων καλλιτεχνῶν 11013 σχεδόν ὅλοι 016 32
χρόνια πού πέρασαν ἀπό τότε
πού ἔγινε Καθηγητής (I947) πέρασαν ἀπό τά χέρια του. Είδικότερα τώρα σέ ὅτι ἀφορᾱ τήν
προσφορά του στὴ ζωγραφικὴ 6

καλλιτέχνης «ζυμωμένος», δεμένος ὀργανικὰ μέ τό κάθε ἔργο
του, «ἔμψυχώνει» καί «τονώνει»
τό τελευταῖο μέ τίς προσωπικές
«ἰδιαίτερες» ἀναμνήσεις καί τά
6ιώματά του, έτσι ὥστε νά 1159v6v5 16 ἴδιο ἀμεσα καί 0‘ ἐμᾶς.
Γι’ αὐτό καί ἡ «γυναικεία
μορφή» 11013 παρουσιάζεται μέ
μιάν έκπληκτική ἔμμονὴ στό ἔργο
του - σέ ὅλες του τίς φάσεις —ρεαλιστική, αἰσθησιακὴ καί χυμώδης, ἢ σχηματοποιημένη καί
γεωμετρικὴ, ζεῖ μέ τό δικό της
τρόπο προικισμένη μ’ ἐκεῖνο τό
ξαφνικό σκίρτημα 11013 αἰσθάνεται κάθε φορά 6 ἴδιος 6 καλλιτέχνης γιά νά χαρίσει στίς συνθέσεις του, πάνω 6116 κάθε ἄλλο
χαρακτηρισμό,έκείνον τοῦ «ζωντανοῦ» ἔργου. Nu ΗΑ),

μ’ . εμπ“is...
, ἤμῒρ
Ἐπισφράγηση καί συνάμα 6‘1καιη ὀφειλόμενη ἀναγνωριση στό
ζωγραφικό, ἀλλά καί στό διδακτικό ἔργο τοῦ Γ. Μόραλη, Καθηγητὴ στὴν ΑΣΚΤ ἀποτελεῖ τό
Ἀριστεῖο Καλῶν Τεχνῶν 11013 τοῦ
ἀπένειμε στίς 24 Μαρτίου ἡ

Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Εἶναι,
ὁπωσδήποτε, ἀπό τίς έλὰχιστες
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ΝΙΚΟΣ NIKOAAOY
Ζωγραφικές συνθέσεις φτιαγμένες μέ ὑλικό πού ἐπεξεργάζεται εἰδικά ὁ ἴδιος ὁ καλλιτεχνης,
τέμπερες, σχέδια καί πέτρες —
ἀντιπροσωπευτικά δείγματα τῆς
τελευταίας του δουλειᾱς - παρουσιάζει ὁ N. Νικολάου οτή
γκαλερί Ζουμπουλάκη (Πλ. Κολωνακίου).
Ὁ ζωγράφος πού χρημάτισε
καθηγητὴς στήν ΑΣΚΤ εἶναι έδῶ
καί χρόνια ἐγκατεστημὲνος στήν
Αἴγινα ὅπου δουλεύει ἀδιάκοπα
καί μέ συνέπεια μέ ἀποκλειστικὸ
στὸχο νά ἐξαντλήσει κάθε δυνατότητα πού τοῦ παρέχουν τά ἐρεθίσματά του καί τά ὅιώματά του,
μέ ἑπίκεντρο τή γυναικεία μορφή-περιὸλημένη ἕνα πλούσιο σέ
νοήματα πμὸολισμὸ - καί τή συκιά, σύμὸολο τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου. Mé ἀφετηρία καί «μέσον»
τίς δύο αὐτές σταθερες, ὁ Νικολάου ζωγράφισε ἔργα πού ἀλληλοουμπληρώνονται σε ὕφος καί
σέ τεχνοτροπία. Πράγματι, μερικές ἀπό τίς συνθέσεις του χαρακτηρίζονται ἀπό ἕνα ζωντανό,
ἓντονο, κινησιακό ρυθμὸ πού
ὑποὸάλλει τή μορφή σέ παραμορφώσεις· ἄλλα, ἀντίθετα, ἑκῳράζουν μιά γαλήνη, καθώς εἶναι
φτιαγμένα μέ ἓναν πιόῆρεμορυθμό ἑνορχηστρωμένο στίς ἀμοι6αῐες σχέσεις ἀνάμεσα στίς μορφές καί στίς ἀργές τους κινήσεις

f

πού μοιάζουν νά ἀποτελοῦν μέρος μιᾶς [εροτελεοτίας. Βλέπουμε, έτσι. τά φύλλα τῆς συκιᾱς
μέ τό ἀκανόνιστο περίγραμμά
τους νά προὸάλλουν με μιὰν
ἰδιαίτερη ζωντάνια μέσΙ ἀπό τήν
ἀντίθεση πού δημιουργεῖ ἡ ἀντιπαραῦολή τους μέ τίς ἤρεμες γυναικεῐες μορφές, ἐνῶ σέ ἄλλες
συνθέσεις ἀποκλειστικά ἡ γυναικεία μορφή εἶναι ἐκείνη που
μοιὰζει νά θέλει νά ταυτιστεῖ μέ
τό ἀκανόνιστο περίγραμμά τους.
Χαρακτηριστικὸς (rm/661w.ch
κρίκος ἀνάμεσα σιίς παραπὰνω
ἑνότητες οτέκει ἡ διὰχυτη θηλυκότητα πού ἑπισημαίνουμε τό
ἵδιο orig «εὔπλαστες», «ἐλαστικές» γυναικεῑες μορφές καί σέ
ἑκεῖνες πού.ἓχουν μιά οτιόαρή,
[ερατική θωριά. Κατορθώνει,
έδῶ, ὁ Νικολάου παρά τήν λιτότητα τῆς χρωματικῆς παλέτας καί
τόν περιορισμό τῆς εἰκονογραφίας σέ ὡρισμένα θέματα, νά έναλλάσσει δημιουργικὰ τὴ οὑνθεση; τεκμήριο μιᾶς αὐθεντικότητας στά ἔργα του.
Στὰ σχέδιά του ὑπάρχει μιά
ἄνεση στή γραμμή καί ἕνας ρυθμός πού ἐνορχηστρώνεται ἐπιδέξια στὰ περιγράμματα ἀπό τή
στιγμή πού, ἑδῶ, δέν ὑπάρχει
χρῶμα. Μέ ἕνα διαφορετικὸ ὀργανικό - τρόπο δένει ἡ μορφὴ
στίς ποταμίσιες πέτρες πού ὁ Νι-

κολάου (ιντιμιτυπῑιςιι καί rugi—
ὂάλλει με μιά ὅαθιά ἀγάπη καί μέ
μιάν ἰσχυρή αἴσθηση τῆς πραγματικὸτητάς τους. Ἐδῶ, μορφή
καί πέτρα γίνονται ἕνα. Tauriζονται oé μιάν ἑνιαία σύνθεση
καί δείχνουν ὅτι γεννήθηκαν
μαζί. Δέν νοοῦνται χώρια- έτσι
πού τὸ ζωγραφικό μέρος νά μή
ὃείχνει ἑπίκτητο. Ἡ ἐπιλογή τῶν
ἔργων καί ἡ παρουσίασή τους στό

χωρο, plug μποκαλύπτουν ἓναν
καλλι-τέχνη πού ἔχει σκυψει μέ
«δέος» καί“μὲ «ζῆλο» πάνω orig
δημιουργίες του καί κοπιάζει
συνέχεια νά ἀναπαραστήσει, ὅσο
πιό ἆμεσα καί ζωντανά γίνεται τό
ὅίωμά του. Ἔτσι τό τελευταῐο, γίνεται τό ἴδιο ἄμεοα καί δικό μας
δίωμα καί πέρα ἀπό μιάν ἐντύπωση νά ἀποκομίζουμε, ἐδῶ, μιά
ἐμπειρία. ’ I

ﬁd κᾰὸεἝλληνι] ’
via Kc'IGETMnVIKn βιβλιοθήκῃ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

’Ὀλο τό ἓργο (1928 - 1978)
δεμὲνο σέ ὲητό τόμους 6px 4.700

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ

’Ὀλο τό ἓργο δεμένο σέ τρεῖς
τόμους ôpx. 2.100

ΚΕΔΡΟΣ
Κεντρική διόὸεση ΣΤΑΜοΥΛΗΣ-κΑΝΑΚΗΣ τηε 3623113 - 3603097
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Π. ΡΟΔΑΚΗ

· ιι) Ἐξελικτική πορεία τῆς ἑλληνικῆς Ιπεζογραφίας, ὅ) Δημοσιογραφια. Ἐκὸόσεις;«Σαμουράϊ», Ἀθήνα

Τό πρῶτο ἀπ’ τά παραπάνω
ὃιὸλία εἶναι μία προσπάθεια νά
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
παρουσιαστεῐ ἡ έλληνική πεζογραφία σάν ἕνα ὀργανικό καί
Ζαλόγγου 9, un. 36.19.724
ζωντανὸ σύνολο, μέ τίς τάσεις
της, τά ρεύματα, τίς σχολές καί
. τούς τρόπους ἓκφρασής της. Οἱ
Ναταλία Γκίντσμπουργκ.
Ἀγαπητέ μου Μικὲλε

ΓιουκΙο Μισίμα
Ἐξομολόγηση μιᾶς μασκας
Pou: Baylûv
V Παραξενο παιχνίὸι.

Τσὲζαρε "net‘s
'0 σύντροφος
Τζὼν N161: "dam;
U.S.A. 'O 42ος ηαράλληλος
ΛουΙ Ἀραγκόν ι
Ol Kuundveq τῆς Βασιλείας
Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι
Ἐρωτικὰ γράμματα
στή Λίλια Μπρίκ

ΝαταλΙα Μπαρανσκαγια
Ἑπτά ήμὲρες μιᾶς γυναίκας

_ Τσὲζαρε Παθὲζε
"Eva ὼραῑο καλοκαῑρι
Τζών ΓουαΙην
Ἀιτόφοιτος μέ μέτρια θαθμό

Μπὲρτολτ Μπρέχτ
Τὸ ρομαντσο τῆς πεντάρας
Md: φόν ντέρ Γκρύν
Φωτια καί αντιφὲγγισμα.

Μιτρανιμιρ Σταεπανοθιΐς
Στὸμα γεματο χῶμα
Προσπὲρ Μεριμὲ
Χρονικό τῆς Βασιλείας
τοῡ Καρόλου 1)(

μ)
Μαρκ Τουαίν
.Ol ηεριηέτειες
τοῡ Χακλμπερυ Φίν

Γκεὸργκη ΒελΙτσκοφ
ἈΠλά Θαύματα
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σχολές καί τά ρεύματα δέν δίγονται ξεκομμένα ἀπό τήν πραγματικότητα, ἀλλὰ σάν νομοτελειακὰ
φαινόμενα τῆςέλληνικῆς ζωῆς.
Ξεχωριστά κεφάλαια κατατοπίζουν τόν ἀναγνώστη γιὰ τίς σχολές καί τά ρεύματα πού παρουσιάστηκαν στήν παγκόσμια λογοτεχνία, καθώς καί γιὰ τούς σταθμούς τῆς λογοτεχνίας τοῦ τόπου
μαςη·
Τὸ δεύτερο 6ι6λίο εἶναι ἀφιερωμὲνο στή δημοσιογραφία πού
ἀποτελεῖ καί 16 κατώτερο σκαλοπάτι τῆς λογοτεχνίας. Μέ ἁπλὸ,
ἀλλά περιεκτικό τρόπο δίνεται ἡ

,ἱστορία τῆς δημοσιογραφίας καί
ἀναλύονται τά εῐδη δημοσισγραφικοῦ γραψίματος.
Η ΡΩΣΙΑ ΣΗΜΕΡΑ
Ἀναλύσεις-ντοκουμέντα-ὑλικά
ἀπό τή Διεθνή Συνὸιάσκεψη στό
Δ. Βερολίνο (Μάης 1977)
Ἐκὸόσεις; «NA ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ
ΤΟ AAO», Ἀθήνα 1979

Ποιόι εἶναι ἡ Ρωσία σήμερα;
Στό ἐρώτημα αὐτό έπιδιώκει νά
ἀπαντήσει τό ὂιῧλίο ἀπό σαφή
θέση, τήν θέση καί τήν ἀνάλυση
τοῦ Κ.Κ. Κίνας; «“Η Ρωσία ἀπό
τό θάνατο τοῦ Στάλιν καί πέρα
ἔχει ἀκολουθήσει μία πορεία παλινόρθωοης τοῦ καπιταλισμοῦ».
Αὐτόν τόν «σοσιαλιμπεριαλιστικέ») χαραχτήρα τῆς Ρωσίας
φιλοδοξεί ν’ ἀποδείξει τό ὅιόλίο
πού ἀποτελεῖται ἀπό τά 6001116τερα ὑλικά καί ντοκουμέντα μιᾶς

Διεθνοῡς Συνδιὰσκεψης 016 Δ.

παραδίνει «παλιές ἱστορίες»
γραμμένες λαχανιαστά, «ὠμάῂ.
Γ εγονότα, πρόσωπα καί τοπία,
αὐτούσια καί ὅπως τά ὃίωσὲ» ἠ’
συγγραφέας, καταγράφονται μέγ
ἄμεσο ἀφηγηματικὸ τόνο. ‘H
καταγραφή τοῦ γεγονότος, χωρίς
ψυμίθια ἤ έμῦόλιμες γενικεύσεις
καί σχολιασμούς, μεταδίνει τήν
ἀνατριχίλα τῆς ουνενοχής καί τήν
συνείδηση τῆς ἀλλοτριωμένης
ζωῆς ὅλων μας.

Βερολίνο πού ὀργανώθηκεΙ τό
Μάη τοῦ 1977, ἀπό τό περιοδικὸ
«Ἀπελευθέρωση» μέ θέμα «Ἡ
Σοὸιετική Ἕνωση - μία ἰμπεριαλιστική ὑπερδύναμη». Μεγαλο
τμῆμα τοῦ ὃιὸλίου καταλαμόἀνει
τό κείμενα τοῦ Π. Στάγκου - πού
προλογίζει καί 1:6 ὃιὸλίο - γιὰ
τήν πολιτική τῆς ΕΣΣΔ στήν
περιοχή μας καί γιὰ τήν κρίση
στό Αἰγαῖο. Ἀκόμα περιλαμὸάνει έκτενή ἀνάλυση τοῦ Γ. Νταγικέλι γιὰ τή σοόιετική πολιτική
στήν Τουρκία.

ΝΑΤΑΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
«Δὲ ὁουλώνω... Δμέν ἀπογράφωί»
Ἐκὸ..· «Σύγχρονη Ἐποχή»
Ἀθήνα 1979

ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΠΑ ΤΖΟΓΛ ΟΥ
Προσωπική ἀποκαλυψη
Ἐκὸὁσεις «Κέὸρος»

Τά διηγήματα τῆς συλλογῆς
ἀνήκουν α’ αὐτό πού θόι ὀνόμαζε
κανείς Συγκινησιακή Φαντασία κατά 1:6 Ἐπιστημονική Φαντασία. “Av, δηλαδή, οτήν Ἐπιστημονική Φαντασία οἱ ἥρωες ταξιδεύουν σέ φανταστικοὺς κόσμους
καί περιπέτειες, ὁ συγγραφέας
τῶν διηγημάτων ατέλνει τόν
ἑαυτό του σέ περιπέτειες ἐσωτερικές- ένας μύθος πού στηρίζεται
σέ ἀναμνήσεις, γνώσεις καί στή
φαντασία μέσα 0‘ ἕνα ἀπροσδιόριστο χρόνο. Στή «Λύσσα»
π.χ. ξυπνάει παντοδύναμος, ἀλλά
δέν ἀποφασίζει τί θαύματα θά
κὰνει καί καταλήγει οτήν ἀπραξία καί τήν ὀνειροπόληση καί τέλος στήν «Ἀπελευθέρωση τῆς
Κύπρου» έπεμὸαίνει ἀποτελεσματικά καί ἀναίμακτα ἀπελευθερώνει τό νηοί.
Λ1ΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Ἐπάγγελμα.’ Πόρνη
Ἐκὸ..· Ἀθήνα 1978
«'H ζωή περνᾶ ἀπό μέσα μου,
μέ διαποτίζει μέ τήν ἀσκήμια της,
μέ γεμίζει λύσσα μέ τήν ἀδικία
της τήν ὀργανωμένη, μέ ταπεινώνει μέ τήν ἀνημποριά μου νά
ἀντιδράσω... >, νά μιά φράση
κλειδί ἀπό τό προλογικό σημείωμα τοῦ ὃιόλίου. Ἡ Λιλή Ζωγράφου στό νέο της 6ι6λίο μᾶς

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕῘ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΔΙΠΛ
ΤΕΥΧΟΣΤΟΥΠΡΟΟΔΕΥ
ΤΪΚΟ“
KINHMATOΓΡ
ΑΦΟ
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ΠεριεχόμενατΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΡῙΤΗΡῙΩΝ ΑΠΟ TON
ΜΠ.Μ.ΠΡΕΧΤ.

ACDIEPQMA 21011 EAAHNIKO KINHMAT-OFPA‘DO.
MIKY-MAOYZ Ἠ ΠΩΣ ΑΛΛΟὟΡΙΩΝΟΝΤΑΙ ‘

ΤΑ ΠΑΙΔῙΑ ΜΑΣ.
PEB I Z I ΟΝῙΣΤΙ K0): K I NHMATO ΓΡΑΦΟΣ

Οἱ μάνες τοῦ Μακρονησιοῦ
στόν έμφύλισ πόλεμο. Ταλαιπωρ
ρημένες, ὂασανισμένες, χαροκαμένες. Ἡ Ν.Α. τή θυμήθηκε καί
μνημονεύει τό συγκλονιστικὸ
χρονικό τῆς ἐξορίας καί τῶν κακοπαθημάτων της. Εύλαόικό
εργο.
IVAN GOLL

Μαλαισιακά Τραγούὸια
Μετάφρ..’ Ε.Χ. Γονατᾶ
Ἐκὸ..· «Κείμενα», Ἀθήνα 1979

Πυκνή, λυρική φωνή πού ψάλλει
τόν ἁπλό ἂνθρωπο - τήν έρωτευμὲνη κοπέλα, τόν ἀγρότη, τόν
ψαρά - ὅ,τι τελοσπάντων πόθησε
ὁ ποιητής νά εῖναι. Ἱ-Ι μεταφραστική δουλειὰ καί ἡ έκδοτική
ἐπιμέλεια, ὑποδειγματικές.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1. ZANNOY
Τό Κόμπλεξ τῆς Τεχνολογίας
στήν Ἀρχιτεκτονική.
Κυκλσφόρησε σέ φυλλάδιο,
διάλεξη πού δόθηκε στήν Ἀρχιτεκτονική Σχολή τοῦ ΕΜΠ ἀπό
τόν καθηγητή Ἀλ. Ζάννο. Mé
στοχασμὸ καί μέ σκῶμμα, ὁ καθηγητὴς Ἀλ. Ζάννος ἐπιχειρεῖ νά
πεῖ κάποιες ἁπλὲς ἀλήθειες γιά
τήν ὀπεμπλοκή τῆς ἐπιστήμης του
ἀπό μιαν, χωρίς μέτρο ἤ ἀναφορὰ, τεχνολογική ἀνάλυση.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ME ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣῶΥΓΕΣ L
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝ I A

ΣΘΜΞΝΘΞ

Ο Συνεχίζουμε καί σήμερα μέ
μιά σειρά ἀπό γράμματα πού
περιμένουν ἀπό κσιρό.
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Ο Οἱ σχέσεις τῆς ΕΣΣΔ καί τῆς
Ἀργεντινῆς καί γενικά οἱ 610κρατικές σχέσεις τῆς ΕΣΣΔ στάθηκσν ἀφορμή 1116 μιά σειρά
γράμματα. Τό θέμσ ἔχει κλείσει
ἀπό καιρό, γίνεται σήμερσ μόνο
μιά σύντομη ἀνσφορά σέ μερικά
γράμματα ἀναγνωστῶν.
Ο Μιά.., ὁυσσνάγνωστη ὑπογραφῇ ἀναφέρεται σέ ἐπιστολή
τοῦ κ. Γ. Μαρίνου (Τχ.113).’
Νά λοιπόν πού 6 κ. Μαρίνος
μᾶς 6γαίνει ἀπό ἀριστερά καί
καυτηριάζει τήν ἀντιδραστική
θὲση τοῦ ΚΚΑ. Ποιός; 6 κ. Μαρίνος.
Ἐτσι ὁ «ὑπερδυναμικός» 615vθυντής μποροῦσε νά καταλήξει
στό σύνθημα τῶν ἁπανταχοῦ
ἀντιδρσστικῶν. Ἕνας εῖναι ὁ
ἐχθρός 6... 00010110116g! Φυσικά
6 ὑπσρκτός. Γιατί 6 ἄλλος θά...

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ KKE
Ἀγσπητό ANTI,
T500590 χρόνια τῶρα κατακλύζουν τίς στήλες σου ἄρθρα
καί γράμματα παλαιῶν καί νέων
στελεχῶν ὴ ὁπαδῶν τοῦ ΚΚΕ,
ἀπό τό περιεχόμενο τῶν ὁποίων
θά μπορούσσμε ἴσως νά κάνουμε
δύο διαπιστώσειςς
I) Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί τό θεωροῦν τό KKE 06v 16v κεντρικό
πόλο γύρῶ 6116 τόν ὁποῖο περιστρέφεται ὅλη ἡ πολιτική ζωή τῆς
χώρας ἠ ἔστω τό ταυτίζουν μέ τήν
ἀνάπτυξη τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος, ἐνῶ οὔτε τό ἕνα οὔτε τό 6110
εῖναι σωστό, γιατί πρόπαντος 05
καμιά φάση τῆς ἀνάπτυξής του
τό ἐργατ. κίνημα τῆς χώρας 65v
ταυτίστηκε μέ τό ΚΚΕ, οὔτε ἡ ἐργατικὴ τὰξη τό ἀκολούθησις, ὄχι
1600 γιατί μιά μειοψηφία μόνο
ἐργατῶν (τό 1945 6 Ζαχαριάὃης
τήν ὑπολόγιζε 016 18%) ἧταν
ὀργανωμένη στό κόμμα, 600 γιατί
ἡ ἐργατικὴ τάξη ἐκανε ἤ δέν
ἔκανε ἀγῶνες συχνά παρά τὴ θέληοη καί τίς σκοπιμότητες τοῦ
ΚΚΕ (ὅπως λ.χ. ὅταν τόν Δεκέμ6ρη τοῦ 1945 σχηματίσθηκε ἡ
κυὸἐρνηση Σοφούλη, πού οἱ 010λινικοί τὴ θεῶρησαν «119006511τική» καί προσπάθησαν μέ κὰθε
μέσο ν’ ἀναστείλουν τούς ἀπεργιακούς ἀγῶνες πού εἶχαν ξεσπάσει ἐν τῶ μεταξύ...), ἐνῶ εἶναι
γνωοτό ὅτι ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ ΕΡΓΑΣ, ἐπίλεκτος σταλινικός Θέος,

μιλώντσς στή συγκέντρωση τῆς
γιά
τὴν
ἱστορία
τοῦ
ἑλληνικοῡ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΕ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Πρωτομαγιᾶς τοῦ 1945 στό Στά- Ο Ὁ ἀναγνώστης μσς Κ. Εὐαγκομμ. κινήματος. Αὐτὴ ἡ καπη610 εἷπε ἐπί λέξει; «Οἱ ἀγῶνες
λεία
τῶν
νεκρῶν
ἀγωνιστῶν
συνγέλου μετά τήν ἀπάντηση σέ ἐπιπού κάναμε στήν Κατοχή ἦτοιν
εχίζεται ἀπ’ τό Κ.Κ.Ε. ἐξ. (κινηστολή
του
ἀπό
τόν
Ἀντ.
M11911ἐθνικοί, όχι ταξικοί...».
τοποίησε καί τόν Βασίλη Μπαρλάκη,
ἔστειλε
ἀντσπάντηση
τζώτα, γνωοτό γιὰ τὴ 100110102) Οῑ ἐντονες κατηγορίες πού
δυστυχῶς
πολύ
μεγάλη
γιά
νά
ἐκτοξεύουν οἱ κομματικοί, οἱ 115v
γική τέχνη, 615115 16 616110 του
ὁημοσιευτεῐ
ὁλόκληρη
ὅπου
ἐναντίον τῶν 65, 611 προσέξουμε
«Αἰτίες γιά τίς ἦττες καί τὴ 616καταλήγει.·
λιγάκι θά δοῦμε ὅτι ἀφοροῦν
0110011 τοῦ Κ.Κ.Ε. καί τῆς ἑλληδευτερεύοντα, ἐπουσιὼδη ἤ τενικής Ἀριστερᾱς). ’Ὀσο γιά τήν
Τό λεγόμενο ΚΚΕεσ. τί εἰκόνα
χνικῆς φύσης ζητήματα( ἐστω κι
ἐπαναστατικὴ ἐξαψη τῆς μαθήπαρουσιάζει; Εἰκόνα ἀποσύνθεἄν συνοδεύονται συχνά μέ τὴ
τριας ἀπ’ τόν Πειραιά, περιγράσης. Ἡ νεολαία του διασπασμενη
λέξη «προδοσία»), πού 65v ἔχουν
φοντας τό Στάλιν, δέ μᾶς ὅοηθᾱ
σέ φράξιες, σέ διαφωνοῦντες καί
στό θέμα. Γιά τούς κακόπιστους
καμιά σχέση οὔτε μέ τήν πάλη
σέ νόμιμους, ἡ φοιτητικὴ ὀργάτῶν ἰδεῶν 0' ἕνα κόμμα, οὔτε μέ
νωση τό 1610, περικλείει μέσα της ὑπάρχει τό γράμμα τοῦ Λεύτ.
τήν ἀμφισόήτηση τῶν αὐθεντιῶν,
Ἀποστόλου (Νά ἀποκατασταἀπό σοσιαλδημοκρατες μέχρι
θοῦν οἱ Ἕλληνες κομμουνιστές οὔτε 115 τὴν ἐσωκομματική δημο- ἀριστεριστές. Κι ἐσεῖς κ. Μπριλθύματα τῆς σταλινικής περιόδου
κρατία, οὔτε ὅμως καί μέ διαφολάκη κάντε τόν κόπο καί ζητῆστε
πληροφορίες γιά τό τί συμὸαίνει
οτήν Ε.Σ.Σ.Δ.) στὴν Αὐγή, στίς
ρετικές ἐκτιμήσεις γιὰ πολύ ση4.] 1.78 μέ τά συγκεκριμένα ὀνόμαντικά κοινωνικά καί πολιτικά
στίς Κ.Ο.Β. τοῦ ἐξωτερικοῦ, στίς
Κ.Ο.Β. τῶν ἐπαρχισκῶν πόλεων
ματα. Ὑπὰρχει καί ἡ συζὴτηση
γεγονότα τοῦ μεσοπολέμου, τοῦ
καί τῶν χωριῶν καί τότε θά δεῖτε
Μπαρτζῶτα - Φυλακτόπουλου
πολέμου ἤ τοῦ μεταπολέμου.
τὴν προοπτική τοῦ κόμματός σας;
στό ξενοδοχεῖο Ρωσίας τῆς M6Ἐτσι κανένας 65v μᾶς εἷπε μέχρι
τήν διάλυση.
σχας τό 1976, ὅπου ἀποκαλύπτει
σήμερσ ἄν ἀκούστηκε μιά δεύ6 «σύντροφος» Μπαρτζῶτας τόν
τερη φωνὴ μέσα στό κόμμα ἔξω
Σύντροφοι πού ἀνήκετε στό
ἀριθμό τῶν 300 ἐκτελεσθέντων.
ἀπό τή φωνή τῆς ἑπίσημης ἡγεπαραπάνῶ λεγόμενο κόμμα, πιΔυστυχῶς δέν ὑπάρχουν μόνο οἱ
σίας γιά γεγονότα ὅπως ἡ ἐξ·
στεύω ἀκόμα ὅτι μέσα σας καίειὴ
Ἕλληνες ἑκτελεσθέντες. Οἱ σοέγερση τῆς Κρονστάνδης (1921),
ἐπαναστατική φλόγα, ἀλλά ἔχετε
6ιετικοί σύντροφοι ἔχουν κι αὐἡ ἀπαγόρευση τῶν τάσεων στό
παγιδευθεῐ ἀπ’ τίς συνθῆκες,
τοί τραὸὴξει ἀρκετά (ὴ ἔχουν
μπολσεόικικό κόμμα (1921), ἡ
πᾶρτε τή μόνη γενναία ἀπόφαση
πληρώσει μέ τίς ζωές τους) στὴν
διάλυση τῆς σοσιαλιοτικῆς δημοτοῦ λεγόμενου Κ. Κόμματός σας;
ἐποχή τῆς προσωπολατρείας
κρατίας ,τῆς Γεωργίας (1922), ἡ
Αὐτοδιαλυθεῖτε καί ἐλᾶτε ὅλοι
(ὃλέπε ἐκδόσεις Θεμέλιο, Λέὸ
μαζί νά φκιάσουμε τό ὅραμα τόἐξόντωση τῶν μενσεὸίκων, ἐσέΝικούλινε Τουχατσέφσκι). K.de
σων γενεῶν πραγματικότητα, νά
ρων καί ἀνσρχικῶν, ἡ πολιτική
ἀπέναντι στὴ γενικὴ ἀπεργία
στήν Ἀγγλία (1926), ἡ ἀνάπτυξη
τῆς γραφειοκρατίας στήν E22A_,
ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΑ
KAI
AAAA
ἡ καταδίκη τῆς ἀριστερῆς ἀντιπολίτευσης, ἡ ἵδρυοη στρατοπέδων συγκέντρωσης (ὅπως διαδικαιώσουμε τό αἷμα πού χὺθηκε, ἐκκληση στό περιοδικό Ἀντί 116
φαινόταν ἀπό 16 κείμενα τῶν
ἐργαστεῖ καί νά 1190661151 16
116 ὁδηγήσουμε τό ΚΚΕ, 16 ἑλληΣέρζ, Σιλίγγσ, κλπ), ἡ ὑποχρεωνικό προλεταριὰτο, στὴν ἐπιτέ- θέμα γιά τὴν ἀποκατάσταση σύτική κολλεχτιὸοποίηση, ἡ θεωρία
λεση τοῦ ἱστορικοῦ του προορι- τῶν τῶν συντρόφων. Κάνω ἐκτοῦ σοσιαλφασισμοῦ, ἡ εἴσοδος
1111101] 0' 61101011 σύντροφο ἤ φίλο
σμοῡ, ς
τῆς ΕΣΣΔ στὴν ΚΤΕ, ἡ πολιτικὴ
Σᾱς εὐχαριστῶ. ξέρει κάτι γιά 16 θέμα 116 γράψει
τοῦ Στάλιν γιά τήν Κίνα καί γιά
Κώστας Εὐαγγέλου στό Ἀντί. Ἡ ἀποκατάσταση τῶν
τήν Ἰσπανία, οἱ μεγάλες ἐκκαθαἐκτελεσθέντων συντρόφων 6110ρίσεις (1936-38), 1:6 γερμανοσο- · Ο
τελεῖ χρέος καί σημαντικὴ ὑπηρε6ιετικό σύμφωνο, ἡ ὑποστήριξη
σία,
καθένα
πού
ένδιαφέρεται
Ο Ἕνσς μαθητής ἀπό Θεσε
6116 16 KKE τοῦ πολέμου τῆς
γιὰ τήν κομμ. ἰδεολογία του, 116
σαλονίκη
ἀφοῦ
ἀνσφερθεῖ
πρῶτα
μεταξικής διχτατορίας, ἡ διάλυση
6011911051 16 κίνημα οτὴν ἀπελευστό
Αἰγαῖο,
τόν
Εὐρωκομμουνιτῆς Κομιντέρν (1943), ἡ ἐξέγεροη
θέρωση ἀπ’ τὴ λάσπη πού τό κάσμό
καί
τήν
Τσεχοσλοόσκία,
τοῦ Ἀν. Βερολίνου (1953), ἡ
λυψαν οἱ δυό περίοδες τῶν 010καταλήγει
στίς
ἐκκαθαρίσεις
στά
Οὐγγρικὴ ἐξέγερση κλπ.
λινικῶν ἐκκαθαρίσεων, νά 6011—
χρόνια τοῦ era/11111014017:
θήσει τόν ἑαυτό του νά 611065”Οπως δείχνουν τά πράγματα
ἀπέναντι 016 μεγάλα αὐτά γεγοσμευτεῐ ἀπό κάθε ὑπόλειμμα σταἩ ἐξόντῶοη, στὴ Σοόιετική
νότα ὑπῆρξε μεγάλη ὁμοφωνίσ
Ἔνωση, ἀφοσιωμένωγ ἀγωνιστῶν ·λινικοῦ ὃαρὸαρισμοῦ καί δογμα01:6 KKE, ὅπως ἄλλωστε καί 01’ τοῦ έλλην, κομμ. κινήματος στὴν
τισμοῦ.
ἄλλα ΚΚ.
περίοὸο τῶν οταλινικῶν ἐκκαθαρίσεων (ἡ προσωπολστρείας...)
M5 πολλή τιμή
Φιλικά
μαθητής ἀπ’ τή Geo/V1111]
ἀποτελεῖ μιά ᾱλλη μαύρη σελίδα
Νίκος Καλμέτης
51
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Ο “Ἰ;“νας ὐπαὸος του ΙΙΑΣΟΚ
«στεναχωριέται γιατί μιά προοὁευτική ὀργάνωση νεολαίας - ἡ
ΚΝΕ - δογματίζει καί ὅερμπαλίζει» κάνοντας κριτική πρός τό
ΠΑΣΟΚ (τεῦχος 113) καί ρωτᾱ,
ἀνάμεσα οέ ἄλλα.1) Θεωρεῖτε ὅτι ὅποιος κάνει,
κριτική στή Σοὸιετική Ἕνωση εἷναι ἀντιδραστικός καί ἀντικομμουν,ιστής; Βάζετε στό ἴδιο τσουὅάλι τό «Σκασμό» καί τή «Βραδυνή» μέ τούς νεολαίους τοῦ
ΠΑΣΟΚ καί τῶν ἄλλων δημοκρατικῶν ὀργανώσεων; Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τίς ἀδυναμίες τοῦ
ὑπαρχτοῦ σοσιαλισμοῦ τίς 511115—
ταλλεύεται-ἡ ἀντίδραση γιά νά
δημαγωγήσει καί νά χτυπήσει
κάθε προοδευτική ἰδέα (αὐτός εῖναι ἀντικομμουνισμὸς καί τόν
καταδικάζσυμε) ἐνῶ ἀντίθετα
ἀποτελοῦν θέματα προὸληματισμοῦ γιά κάθε δημοκρὰτη - ἐκτός
καί ἄν πιστεύετε 611 011’1v 20615τική Ἕνωση δέν ὑπάρχουν
τρωτά.
2) Τό σκεπτικό τό δικό μας —
ὅπως καί οἱ πολιτικές μας ἀρχές
- εἶναι ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό
τοῦ ΕΚΚΕ, τοῦ KKE (μ-λ) κλπ.
Ἀλλά καί στήν περίπτωση πού
ἔχουμε μιά κοινή θέση (καί συχνὰ
πμὸαίνει διαφορετικά σκεπτικὰ
ἀπό διαφορετικές πολιτικές 661σεις νά καταλήγουν σέ κοινό
συμπέρασμα) δέν έχουμε κανένα
κόμπλεξ, οὔτε σημαίνει ὅτι εἷμαστε ἀριστεριστές. Ἀλήθεια, ξέρουν οἱ συναγωνιστές τῆς ΚΝΕ
ὅτι στό φοιτητικὸ χῶρο εἶχαν
κοινές θέσεις μέ τήν κυὸερνητική
ΔΑΠ ὲνάντια στήν περσινή
ἀποχή ἦ παλιότερα γιὰ έπιστροφή τῶν ’χουντικῶν καθηγητῶν; Μέ 661011 16 61116 τους σκεπτικό τί νά ὑποθέσουμε;

Ο Ἓνας κνίτης μαθητής ἀπό τά
Χανιά γράφει ὸιατυπώνοντας μιά
σειρά ἐρωτήματα γιά τίς οἰκονομικές σχέσεις ἀνάμεσα στίς σοσιαλιστικές καί καπιταλιστικὲς
Χῶρέςῐ ’
l) Θά ὠφελήσει μόνο τά ξένα
μονοπώλια καί τήν ἑλληνική
ἀστική τάξη ἡ πρόθεση τῆς ΕΣΣΔ
γιά ἀξιοποίηση τῆς έλλτῇικής
τύρφης; (ποώδους γαιάνθρακα μέ
μικρή περιεκτικότητα σέ καθαρό
ἄνθρακα).

2) Ποιός ὠφελεῖται ἀπό τίς
ὲξαγωγές έλλῃνικῶν έσπεριδοειδῶν στήν ΕΣΣΔ καί στίς ἂλλες
χῶρες τοῦ ΣΟΑ;
3) Ὠφελεῖται μόνο ἡ ἀστική
τάξη τῆς Τουρκίας ἀπό τό χτίσιμο σταθμοῦ παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ένέργειας στό ἔδαφος τῆς
Τουρκίας ἀπό τήν ΕΣΣΔ;

Ἀλλά v61 16 πάρουμε καί
«θεωρητικά» 16 ζήτημα.

4) Δέν ὠφελεῖται μιά χώρα στήν κατεύθυνση τῆς ANEEAP—
ΤΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ - ἀπό τό
χτίσιμο σοὸιετικῶν ἐργοστασίων
στό έδαφος της, ὅταν τά παίρνει
ἀπό τή πρώτη στιγμή ὑπό τόν
’έλεγχο της καί ὅταν γιά τά ’έξοδα
τῶν έργοστασίων αὐτῶν πληρώνει σέ προϊόντα αὐτῶν τῶν ἐργοστασίων καί μέ έπιτὸκιο 1-2%;
(Ἐδῶ νά θυμηθοῦν μερικοί τούς
ὅρους πού ἐπιόἀλλει ὁ ἰμπεριαλισμός στίς χῶρες πού κατασκευάζει έργοστάσια).

5) Δέ δίνουν οἱ οἰκονομικές
συνδέσεις νέες διαστάσεις στίς
σχέσεις μεταξύ κρατῶν; Δέν
ἀποδείχνουν στή πράξη τίς ἀντιλήψεις τής ΕΣΣΔ γιά ἀμοιόαῑο
ὄφελος καί ἰσοτιμία; Δέν ἀποκαλύπτουν - σέ κάποιο 6αθμό - τίς
συντροφικές σχέσεις μεταξὺ σοσιαλιστικῶν κρατῶν;
6) -Μέ τίς σχέσεις αὐτές μπορεῐ
ἤ ὅχι ἡ ΕΣΣΔ νά ἀπομακρύνει μέχρις ένός σημείου - χῶρες ἀπό
τό ἅρμα τοῦ ἰμπεριαλισμοῡ;
7) Εἶναι ἠ δέν εἶναι σχέσεις
τέτοιες πού ὅοηθᾱνε στό στέριωμα τῆς ὕφεσης 016v πλανήτη
pas;
Ἕνας Κνίτης μαθητής, Χανιά
Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΡΣΑΙ

O Ἀπό τό Τορὸντο ἀναγνώστης
ιιας γράφε-ι.Ἀγαπητό ANTI.
Νομίζω ὅτι ὁ Ζώρζ Μαρσαί
ἐπενέὸει στα έσωτερικά τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος τῆς χώρας
μας μέ τό νά ἀγκαλιάζει τόν
Φλωρὰκη πού ἐκπροσωπεῖ τό πιό
ἀποστεωμένο τμῆμα τοῦ κομμουνιστικοῠ κινήματος καί v6. περιφρονεῖ κατάφορα τούς κομμουνιστές τοῦ KKE έσ. πού σήκωσαν
τό μεγαλύτερο δάρος στόν ἀγώνα
κατά τῆς χούντας.

ΙΕὲισαβετ
Μουτζαν
-Μαρτινεγκου
Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ(1801··1839)-Ι

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
-Εισογωγη ~11111111111129 οημειωσεις K. ΠΟΡΦΥΡΗΣᾸ
ΑηοκΛειῑτικΗ ΔιΑοεῑΗ ΒιΒΛιοηοΛειοἹΥΝΕΙῖΓΑΤΙΚΗ.
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Οἱ δηλώσεις του στό θέμα τῆς
Κοινής Ἀγορᾶς ἧταν γεμάτες
ἀντιφάσεις καί έδωσαν ἐπιχειρήματα στήν Δεξιά νά κὰνει ἀντικομμουνισμό.
Φαίνεται ὅτι ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΓ
δέν ἔχει ἀπαλλαγεί ἀπό τήν σταλινική νοοτροπία.
’Ὀλες οἱ διακηρύξεις της γιά
ἕνα σοσιαλισμό μέ γαλλικά χρώματα, γιά αὐτονομία καί γιά μή
ἑπέμόαση στά ἐσωτερικά τῶν ἄλλων κομμάτων, εῖναι μιά μεγάλη
ὑποκρισία ἡ ὁποία τιμωρήθηκε
καταλλήλως ἀπό 16v γαλλικό λαό
στίς τελευταῖες ἐκλογές.
Μέ ἀγωνιστικούς χαιρετισμούς
Χρήστος Ταρνάρης
FIA ΤΟ ΕΚΚΕ
Ο Μέ ἀφορμή γράμμα τοῦ Ν.
Ἐπιτροπάκη στό τεῦχος 111,
ἀναγνώστης μας, γράφει.Ἰσχυρίζεται ὁ N.E. ὅτι τό
«ΕΚ»Κὲ εῖναι κομμουνιστική
ὀργάνωση. Δέν θόι ἦταν λοιπόν
ἄσχημο νά έξετάζαμε τήν κοινω,νική σύνθεση τῆς «Κομμουνιστικής» αὐτῆς ὀργάνωσης. Καθόλου
εὐκαταφρόνητη δέν εἶναι ἡ παρουσία τῆς ἀστικής τάξης - μέ τά
έπαναστατημένα παιδιά της μέσα σ’ αὐτήν τήν ὀργάνωση,
ἀλλά καί οἱ μικροαστοί
μποροῡν εὔκολα νά ὅροῦν καταφύγιο καί πολιτική κάλυψη κάτω
ἀπό τά ὑπερ - έπαναστατικὰ
συνθήματα τοῦ «EK»KE. Δυσκολίες ὅμως συναντὰει κανένας
ὅταν ψάξει νά ὅρεῖ ἔστω καί ἕνα
συνειδητό έργάτη, ἐνταγμένο
μέσα 0' αὐτήν τήν ὀγάνωση.
Αὐτά ὅμως γιά τά μέλη τοῦ
«ΕΚ-»ΚΕ εἶναι ’ψιλά γράμματα.
Ἀλλά θα ἤθελα νά ρωτήσω έδῶ
ἂν εἶναι δυνατό νά περάσει μιὰ
σωστή, προλεταριακή, πολιτική
μέσα ἀπό μιὰ ὀργάνωση πού
116165 ἄλλο παρὰ ἀποτελεῖται ἀπό
έργὰτες καί πού εἶναι ξεκομένη

πὰνω ἐρώτημα. Μά τότε γιά ποιά
πρωτοπορία «116651111» 6 N.È.
Ἐκτός 65611101 καί ἄν ὁ N.E.
θεωρεῖ «πρωτοπορία» τά προδοκατόρικα δημοσιεύματα τῶν
«Λαϊκῶν Ἀγώνων» (δλέπε σχετικά μέ τούς σεισμούς τῆς Θεσσαλονίκης, τήν διακοπή ρεύματος
στήν B. Ἑλλάδα ἀπό ὃλάὸη στό
έργοστάσιο τῆς Πτολεμαϊδας, τίς
44 Σοῦιετικές μεραρχίες, 11.61.).
M61 ὅλα αύτά κύριε N.E. δείχνουν ἕνα ὁλοκληρωτικό ναυάγιο. Μία ὀργάνωση ἀδύναμη ὅχι ἐξ αἰτίας τῆς ἀριθμητικῆς
ἰσχνότητας, πού ἀπό μόνη της δέν
λέει τίποτα καί δέν ἀποτελεῖ
ἀποφασιστικό κριτήριο - ἀλλά
πάνω ἀπ’ ὅλα γιατί τῆς λείπει τό
πολιτικό περιεχόμενο. Ὀργάνωση φάντασμα μᾶλλον τοῦ παρελθόντος παρά προμήνυμα γιά
16 μέλλον, ἀνίκανη νά συλλάὸει
τήν κοινωνικὴ έξέλιξη καί ἀκόμα
περισσότερο v61 προσανατσλιστεῖ
θετικά σέ σχέση μ’ αὐτή.
Μ.Θ. Φοιτητής - Θεσσαλονίκη
Προοδευτικό «ANTI»

Στό τεῦχος 107 ἀνάμεσα σέ
πολλά γράμματα ὑπῆρχε καί ένα
γράμμα σχετικὰ μέ τήν ΚΟΥΒΑ
καί τό «E.K.»K.E.
‘O Ἐπιστολογράφος πολύ σωστά κριτικάρει τό «Ε.Κ.»Κ.Ε. καί
μέ τήν δριμύτητα πού πρέπει.
’Όμως σχετικὰ μέ τίς σχέσεις τῆς
Κίνας μέ τήν C.I.A. σφάλλει σέ
μεγάλο 6016116.
Πῶς μπορεῐ καί μιλὰει γιά τήν
-Μεγάλη Σοσιαλιστική Κίνα; Πῶς
μπορεῐ νά ξέρει τί εἴδους σχέσεις
έχει ἡ Σοσιαλιστική Κίνα μέ τίς
Ε.Π.Α. Md ὂὲὅαια τό «Ε.Κ.»Κ.Ε.
δέν μπορεῐ νά κριτικάρει τούς

Κουὸανέζους ὲπαναστόιτες, ὁ ἰ

έπιστολογράφος ὅμως ὑπερπηδᾱ
τά ἐμπόδια καί κρίνει τήν Κίνα,
τό κράτος πού ἔχει φθάσει πιό
κοντα καί ἀπό τήν Σ. ’Ἐνωση καί

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ EKKE
ἀπό τίς μάζες.
Ἀλλάθμαθαίνουμε ἀκόμα ἀπό
τόν N.E. ὅτι τό «ΕΚ»Κὲ εἶναι
καί πρωτοπόρα ὀργάνωση. Δέν
μπαίνει ὅέόαια 016v κόπο νά
ἀναλύσει σέ τί ἀκριὸῶς συνίσταται ἡ πρωτοπορία αὐτή, ποιό
ρὸλο ἔρχεται νά παίξει μια πρωτοπόρα κομμουνιστική ὀργάνωση
σέ σχέση μέ τίς μάζες. Μπορεῖ τό
«ΕΚ»Κὲ v61 6617151 σέ σωστό κανάλι καί νά καθοδηγήσει τήν αύθόρμητη δρὰση τῶν μαζῶν, δίνοντας τήν σωστή προοπτική
016v ἀγώνα τους;

Καί συνεχίζει γιά τήν πολιτική
του.·
Ἡ συγκεκριμένη πολιτική
πρακτική του, ἡ ὁποία κάθε ἄλλο
παρά προλεταριακή πολιτική εῖναι, δέν μπορεῐ παρά να δώσει
ἀρνητική ἀπάντηση στό παρα-

ἀπό ἄλλα κράτη 016v σοσιαλισμό
καί τόν κομμουνισμό.
Βρίσκει λοιπόν ὁ ἐπιστολογράφος ἀπό τίς φωτογραφίες πού
τίς δημοσίεψαν οἱ ἴδιοι οἱ δολοφόνοι τῶν λαῶν, Ἀμερικάνοι, ὅτι
ἡ Κίνα ἔχει σχέσεις μέ τίς Ε.Π.Α.
καί τήν κατακρίνει. Ἀλήθεια δέν
διερωτᾶται, δέν μπαίνει σέ προ6ληματισμούς γιατί τίς δημοσίεψαν οἱ Ἀμερικάνοι; Προκειμένου νά στηρίξει τήν θέση του δέν
κοιτᾶ «λεπτομέρειες» καί παίζει
τό παιχνίδι τοῦ καπιταλισμοῦ.
Τέλος, πιστεύω ὅτι θά κατάλαὸε ô -έπιστολογράφος ὅτι δέν
πρέπει νά κριτικάρει ’έτσι εὔκολα
σοσιαλιστικές χῶρες πού έχουν
προσφέρει πολλά στήν παγκόσμια ὑπόθεση τοῦ σοσιαλισμοῡ.
Εὐχαριστῶ
B. ΤΣΙΡΟΣ

O Τό γράμμα ἑνός «ἀγανακτιᾮ ὅπως τό σχολίασε τό περιοδικό
σμένου» (τεῦχος 120), σχολιάζει
μιά ἐργάτρια ἀπό τή Θεσσαλονίκη.’
Μήπως θά μποροῦσε 6 «ἀγανακτισμένος» νά μοῦ πεῖ τί εἶναι
τό EKKE; Θά παρακαλοῦσα τόν
ῖὸιο καί τούς ὁμοίους του, νά κάνουν τόν κόπο νά δοῦν, ὅχι μέ
μαντήλι 016 μάτια, τήν πολιτική
τῆς σημερινῆς Κίνας, ἐσωτερική
καί έξωτερική κυρίως. Θά ἀναφερθῶ στήν ἐξωτερική καί θά πῶ
μάλιστα ὅτι έχει ἀποτύχει παταγωδῶς. 1) Ἀλὸανία, ἤ θά πρέπει
συγκεκριμένα νά πῶ 611 ἔχει γίνει
τό δεξί χεράκι τῆς Ἀμερικής καί
τό ὅτι ἐξυπηρετεῖ σχέδια τῆς
Δύσεως. “H 66 11951151 ν’· ἀναφερθῶ γιά τήν στρατιωτική 51151160011 τῶν Κινέζων στό Βιετνάμ,
πού ἔχει προκαλέσει τήν ἀγανάκτηση ὅλου τοῦ προοδευτικοῡ
κόσμου.
Ἔρχομαι στό «... καί 11901167των τό «Κ.Κ.ΙΞ. έξ» γιατί αὐτό
ἔχει μιά δύναμη 6116 679615; 1101
597615;».
Καλά 66 116751 6 «670701111σμένος» νά ένημερωθεῖ περί
«Μαρξισμοῦ - Λενινισμοῦ»,
γιατί αὐτό δείχνει καθαρά τό
πόσο ἀνενημέρωτος εἶναι περί
Κομμουνισμοῦ, 1106 66 11951151
067 ένημέρωση νά μάθει ὅτι ἕνα
Κομμουνιστικό Κόμμα, τό ἀποτελοῦν έργάτες καί ἀγρότες.
"H 60 πρέπει νά ἁναφερθῶ
στήν Ἱστορία τοῦ Κ.Κ.Ε. πού
γράφτηκε μέ αἷμα καί πού ἅρχισε
ἀπό τό 1918. 1117 Ἐθνική Ἀντίσταση πού 067 ὅπλο εἶχε τό
ἡρωϊκό K.K.E. καί ὅχι τό
Ε.Κ.Κ.Ε. ’Ἀλλωστε τούς τραμπουκισμούς τοῦ E.K.K.E. τούς
ὅλέπουμε σέ κάθε πολιτική συγκέντρωοη, πού πολύ ἀπλά ἐξυπηρετοῦν τά σχέδια τῆς Δεξιᾶς. "A;
μάθουν 01 11.11. ὅτι μέ τραμπουκισμούς καί ἀναρχίες, δέν πείθεται
ὁ λαός. Ὁ λαός θέλει έργα, 60116510. T6 K.K.E. στάθηκε μπροστὰρης στούς ἀγῶνες τῆς ἐργατιᾶς καί ἀγροτιᾱς. Ὁ λαός ἄλλωστε ἔδειξε τήν ,έμπιστοσύνη του
μέ τό 10% 016 K.K.E.
"A; πάψουν ὅλοι οἱ κύριοι νά
νομίζουν ὅτι μέ τό νά λένε 611 εἴναι Κομμουνιστές γίνονται τῆς
μόδας, γιατί 5101 16 1101071110075
ὅλοι αὐτοί οἱ ψευτοεπαναστάτες.

Καί κλείνοντας, παρακαλῶ τόν
«ἀγανακτισμένο» νά 61066051
λίγο Μάρξ καί Λένιν καί ποιοί
66 πρέπει νά εἶναι οἱ Κομμουνιστές. Τά σοκολατόπαιδα ἦ ένας
νέος πού φτύνει αἷμα 716 μερο116111010;
Εὐχαριστῶ 716 1117 φιλοξενία
Ἐλένη Παναγιωτίδου

Ο “Αλλος ἀναγνώστης πού «δέν
μποροῦσε ἀλλο νά ἀντέξει στό
διάόασμα τοῦ ἴδιου γράμματος»,
ἀνάμεσα σέ ἄλλα, ἀναφέρει;

Ἀγαπητό «ANTI»,
Πραγματικόι 1:6 γράμμα αὐτό,

εἶναι ἀρκετά πρωτότυπο. Ἀλλά ἡ
πρωτοτυπία 6910115101 στό 611 16
γράμμα αύτρ εἷναι γραμμένο μέ
φοὸερή δόοη φαντασίας, πού
φτάνει 016 6910 τοῦ παράλογου
καί πού τελικά - δείχνει - σέ
11665 λογικά σκεφτόμενο προοδευτικό ἄνθρωπο, 67556911110

ἀπ’ τό χῶρο πού ἀνήκει, ὅτι αὐ-,
τός πού τό ἔγραψε τό λιγότερο
δέν ἔχει καμιά σχέση μέ τήν πολιτική, πού ἴσως τήν νομίζει περισσότερο μέ ποδόσφαιρο καί τά
διάφορα κόμματα 716 611665;,
κρίνοντας 5101 καί 6γάζοντας
συμπέρασμα τοῦ τύπους
T6 KKE 51701 1101116 611660, 16
ΚΚΕέσ. καλλούτσικια, τό ΕΚΚΕ
σπουδαία, τό ΚΚΕμλ καί μλ ΚΚΕ
καλή.

Ἄσε τό 67 μπορεῖ νά μᾶς ἑξηγήσει μέ ἐπιχειρήματα αὐτό. πού
μᾶς λέει.
Ἀλλά πῶς ’ἐξηγεῖται αὐτός «ὁ
ἀγανακτισμένος μέ τούς ἀριστερούς» 76 ἐπιθυμεῖ «16 ἔνωμα τῶν
κομμουνιστῶν 716 1,116 1116 7911γορη ἀλλαγὴ 0167 16110 110;»,
ὅπως γράφει στό τέλος;

’Ὀλα αὐτά 716 11570 ἀποτελοῦν
φτηνή έπιχειρηματολογίοι, τέτοια
πού κάνει καθημερινὰ ἡ ἀντίδραση.
Μέ 511111111011
"A1111; Κολαῑτης

νικά καί ποτέ ἴσια.
Τό νά ὅάζετε στό ἴδιο σακούλι
τήν ΑΥΓΗ μέ τό έντυπο τοῦ 750φασισμοῦ δέν πρέπει νά ἐκπλήσσει κανὼιαν, 67 γνωρίζει τήν λογική σας. Ἐκείνη τήν παιδιάστικη, πού σᾶς «κάθησε» ἀπ’ τά
χρόνια τοῦ γυμνασίου;
«— Ὁ χωροφύλακας 51701 69γανο.
- Τό μπουζούκι εἶναι 697070.

— Ἀρα, ὁ χωροφύλακας εἶναι
μπΟυζούκι. (Η)»
Λογική τοῦ διαλείμματος 016
16 χρόνιαέ “
«- Ὁ Ἐλεύθερος κόσμος κάνει ἀντικομμουνισμό (γνωστό ἄλλωστε).
- Ἡ ΑΥΓΗ 116751 ἀντικομμουνισμό (έπειδή κριτικάρει 16
Κ.Κ.Σ.Ε., τήν είσὸολή στήν
Πράγα, τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως, κ.ὄι., συμπέρασμα τοῦ
Κ.Κ.Ε. 55011.).
— Ἄρα ἡ ΑΥΓΗ εἶναι τό ἴδω
μέ τόν Ἐλ. Κόσμο (!!!!)» (λογική
τῆς ΚΝΕ-ΚΚΕ έξωτ. αὐτή).
Τήν νοημοσύνη σου διασύρεις
κ. συνόιδελφε. Ἱ-Ι ΑΥΓΗ κρατάει
ψηλά τήν σημαία τοῦ «P15001160111», τοῦ Καραγιώργη καί τοῦ
Βιτάλη καί δέν 66 cp16051 11015
0167 551150116 τοῦ «Ρ» τοῦ Φαράκου, 7161 76 πάρει τήν εύφημη
μνεία ἀπό σᾶς.

Εὐχαριστῶ 716 τή φιλοξενία
Σ.Σ.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ο Γιά τήν πολιτική γλώσσα τῶν
νέων, ὁ I. Καζαντζίὸης, γράφει.-

Ἀγαπητό-Ἀντί,
Παρατηρεῑ κανείς μιόι ὁρολογία, κυρίως πολιτική, ἐντελῶς
διαφορετική ἀπό τήν έλληνική
γλώσσα.
Περιττό νά σᾶς πῶ, πόσο τυποποιημένη 51701 ἡ σκέψη τους,
τά λόγια τους, ἡ ἐπιχειρήματολογία τους, ἀκόμα καί οἱ χειρονομίες τους. Μόνο σέ κανένα 6ι6λίο
τῆς Κρούπσκαγια 66 συναντήσει
κανείς τέτοιου εἴδους γλωσσικό,
φαινόμενο-σύμφυρμα. .
Τί κακό τό Κόμμα νά προμηνάει
τώρα πού τά μυαλά σταματάει...

Ἰούλιος Καζαντζίδης
Ο Μέ ἀφορμή ἐπιστολή τοῦ N.K.
(τεῦχος 108) ἀναγνώστης μας
ἀναπτύσσει τά ἀκόλουθα «λογικά
σχήματα>>ῑ

Ο Γιά τό γράμμα τοῦ Κ.Ε. στό
118 τεῦχος, ἀναγνώστης γράφει·
Σύντροφε Κώστα,
” (σέ ἀποκαλῶ σύντροφο γιατί
τό κόμμα μου δέν εἶπε ποτέ 611
εἴσαστε προδότες - ὅπως λέτε
καθημερινὰ ·ἐσεῖς- ἀλλά σᾶς

«... 01 δύο φυλλάδες τοῦ χυδαίου ἀντικομμουνισμοῦ».
Ξέρω τί ἐννοεῖς, συνάδελφε.
Μαζί μέ τόν «Ἐλεύθερο κόσμο» 66551; 1101 1117 «ΑΥΓΗ».
Χρησιμοποιῶ ἤπια γλώόσα 016
79611110 μου καί δέν θά τήν ἀλλάξω. “Αλλωστε δέν ἀξίζει νά
παρασύρεται κανείς γιά κρίσεις,
ποῦ προέρχονται ἀπ’ τόν χῶρο
σου. Ποτὲ δέν μιλᾱτε ἀντικειμέ-

Ἀγαπητό Ἀντί,
Ἀποφὰσισα νά σταθῶ σέ 3
6001116 σημεῖα σχετικά μέ τό 69690 τοῦ Πλ. 25966 716 167 Ζαχαριάδη. α) Συχνά μᾶς μιλάει
716 1117 ἐπιρροή τῶν ξένων (κομιντέρν) στό δικό μας κίνημα.
Καί 67 1101611060 καλά, ἡ συμπεριφορά αῦτή τοῦ Ν. Z. ὀφείλονταν στό 611 ἦταν τό ἀνφάν γκατέ
τῆς Κομιντέρν. “A; 67019910111θοῦμε ὅμως ὅλοι κι ἀς μᾶς δώσει
μιάν ἀπάντηση ὁ Πλ. 25960;:
Αῦτή ἡ ἐπιρροή (5569111011) ἀπ’
ἔξω, έχει πάψει νά ἰσχύσει σήμερα 716 16 KKE καί τό ΑΚΕΛ;
6) Δέν μᾶς λέει τίποτε στό 69690 1011 716 16 πραξικόπημα τῆς
6ης ὁλομέλειας τοῦ 1956 ὅπου
μιά μικρὴ μειοψηφία διέγραψε
τόν Ζαχαριάδη, μαζί μέ χιλάδες
ἄλλους ἀγωνιστές στήν Τασκένδη. Ἀντίθετα προσπαθεῖ έμμεσα νά ἐπιχειρηματολογήσει
ὑπέρ αὐτῆς τῆς προδοσίας. γ)
Μιλάει γιὰ 16 «66701100, χοντροκομμένα, 511511116 καί ἀνυπόφορα προσὸλητικά» ἀστεῖα τοῦ
Ν. Ζ. Καί ἀναφέρει ένα ἀπό τά
πιό ἤπια; Ἐκεῖνο μέ 16 «011016». _
"A7 6 Πλ. Σέρὸας καί ἡ παρέα
του κόλλησαν 0167 Ζαχαριάδη τό
παρατσούκλι «τρελός», τό μαρξιστικό - λενινιστικό κίνημα τῆς
χώρας μας πού δυναμώνει, λέει
ξεκόιθαρα πώς τέτοιοι ἀρθρογράφοι, τέτοιοι πλαστογράφοι
τῆς ἱστορίας, δέν εἶναι καθόλου
τρελοί. Οἱ ένέργειές του 51701 μελετημένες καί ἔχουν σάν στόχο
τήν 1190601161010 1101 111 διαστρέ6110101]. Εὐτυχῶς ὅμως μέ 116111 151015; 611615;, ὅπως ἡ ἱστορία μέ
16 «011016» ἐλάχιστοι πείθονται,
κι αὐτοί 7161 πολύ λίγο.
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θεωρεῖ κομμουνιστές ἄσχετα μέ ÿ ‘1
11; ἰδεολογικές διαφορές πού
έχουμε )
ΕΡΩΤΗΜΑΤ
Ξεχνᾶς όρισμένα πράγματα
πού τό κόμμα σου οὔτε στό συν56916 του οὔτε στή διακήρυξη 7161
16 όθχρονα ἀναφέρει; Καί αύτὰ
δείχνουν δτι τίποτα στὰ 60 χρόνια δέν ἔχει ἀλλάξει μέσα 0‘ αὐτό
τό κόμμα. Λέει πουθενά ἡ διακήρυξη ὅτι ὁ τόῦε γραμματέας τοῦ
Κ.Κ.Ε Ν. Ζαχαριάδης εἶχε ἀποκαλέσει τόν vA911 119066111 1101
δηλωσία;

Καί συνεχίζειῑ
Συνάδελφε N.K. 796q)51;:

O N. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Κατά τήν γνώμη σου τό ΚΚΕ
50. εἷναι κόμμα μικροαστικό.
Ἀφοῠ ὅμως τό ΚΚΕ. έσ. εἶναι
εὐρωκομμουνιστικό, 690 1101 ὅλαρ
τά ΚΚ πού πιστεύουν 0167 εὑρωκομμουνισμό εἶναι μικροαστικό.
Τότε πῶς ἡ ἡγεσία τοῦ κόμματός
σου κάλεσε ἐπίσημα μέλος τῆς
KE τοῦ ΚΚ Ἰταλίας τό ὁποῖο εῖναι σαφῶς εὐρωκομμουνιστικό
κόμμα;

Βασίλης Ρέγκας

. Ἐρωτήματα, ἔκκληση γιά ἑνότητα, ἀπαισιοὸοξία, Ἰὸού.’
Κύριε Διευθυντά,
Τώρα πού δέν ὑπάρχει προεκλογικός φανατισμός 0167 ὁρίζοντα, 66 ἤθελα 76 ρωτήσω τούς
ὀπαδούς ἐκείνου τοῦ ἀρχηγοῦ
πού.ἀφοῦ ὁ λαός δέν τόν τίμησε
μέ τήν ψῆφο του,δήλωσε ὅτι «Ὁ
λαός ἔχει τό δικαίωμα νά κάνει
λάθη». Ἀρα αὐτός 51701 ἀλάνθα010g; Τί γνώμη ἔχουν 716 167 69χηγό τους; Εἶναι ἠ δέν εἶναι
περιφρονιτική 716 16 λαό αὐτή ἡ
δήλωση;
Μήπως ὁ 57 λόγω ἀρχηγός αἰσθάνεται καί «ἀηδιασμένος»;
Πάντως ἡ ἀλήθεια εἶναι πικρή
,καί πρέπει νά λεχθεῖῑ ‘O ὑπέροχος αὑτός λαός σπάνια εἶχε τήν
τύχη νά ἔχει ἁξιους ἡγέτες. Καί
ὅσες φορές 6 λαός έόγαλε ἀπό 16
σπλάχνα του ἀξιους ἀρχηγούς οἱ
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«ἐπαγγελματίες» τοῦ εἴδους
ἀθελα ἤ ἐσκεμμένα τούς ἐξαφανισαν. Κλείνοντας θά ἠθελα νά
κάνω μιά ἐκκληση γιά ἑνότητα.
Τί ἀξία θά εἶχε ὅμως. τήν στιγμή
που οἱ ἡγέτες ἑνός σοσιαλιστικοῦ
κράτους στέλνουν τό λαό τους νά
σφάξει ἓναν μαρτυρικὸ λαό γιά
νά τοῦ δώσουν, λέει, κάποιο
«μάθημα»;
A. Γεωργίου

Ο Γιά ἄλλο θέμα ὑποὸάλλει ἐρώτημα πρός πάντα κνίτη ἤ κνίτισσα ὁ ΔΚ. ἀπό τό Χαλάνὸρι.·
Τί ἔχεις νά πεῖς γιὰ τό ἐργοατάσιο τῆς PEPSI; Ἔχουν λοιπόν
ἐπιλύσει ὅλα τά προὸλήματά τους
οἱ Σοόιετικοί, ὥστε θέλουν νά
δοκιμάσουν καί τήν PEPSI;
Ἀκόμα, τί ἐχεις νά πεῐς γιά τήν
εἰσροή - τελευταῖα - στή ΣΕ. (καί
σέ άλλες ἀνατολικές χῶρες) γνωστῶν ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ξένων
εταιριῶν; Δέν εῖναι αὐτό ἐκμετάλλευση 0:16- τόν ἑκάστοτε ξένο
κεφαλαιοκράτη τοῦ ρωσικοῦ
λαοῦ; Τέλος τί θά ’θελες νά πείς
γιά τήν- ἀγάπη τῆς σοὸιετικής
νεολαίας πρόςῑ

α) τά μπλοῦ τζήνς τά ἀμερικάνικα καί πανάκριὸα, τή στιγμή
πού ὑπάρχουν φτηνά ρώαικα
(καί ἄν δέν ὑπάρχουν γιά τί),
6) τά ἀμερικάνικα συγκροτήματα Rock (πού εἶναι καί κύρια
αἰτία τῆς ἀποχαύνωσης τῆς άμερικάνικης νεολαίας);
Φιλικά
Δ.Κ.

ριονέτες; γιά τόν κακόμοιρο τόν
λαὸ πού ξαφνικά θυμήθηκαν ἤ
ἐπειδή ὃαρέθηκαν τή ζωούλα
τους;
3. Ἠ μήπως στήν περίπτωση
μας αὐτή, ἔχουμε ἑξαίρεση τοῦ
κανόνα; Ὁ Βιντέλα δηλαδή ἐπικεφαλής τῆς προοδευτικής μερίδας τῆς χούντας - καί σέ ἀντίθεση μέ τούς σκληροπυρηνικοὺς
(πάντα τέρμα δεξιά παραμονεύει
ὁ μπαμποὺλας) θέλει νά προχωρήσει σέ φιλελευθεροποίηση -.
4. Kai ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποι αὐτοί θέλουν δημοκρατία, γιατί
τότε κατέλυσαν τήν ὑπάρχουσα
δημοκρατία; δίνοντας ἒτσι τήν
δυνατότητα νά ἀναριχηθοῦν στήν
κορυφή οἱ ἄλλοι - οἱ σκληροπυρηνικοί - χουντικοί πού γιά τήν
ἐκδίωξή τους ἀπό τήν ἐξουσία
τώρα 1:600 κόπο καταὸάλλουν;
5. Καί ποῦ φαίνεται τέλος
πάντων αὐτή ἡ πρόθεση τοῦ Βιντέλα νά προχωρήσει πέρα ὀ.πὸ
αὐτά πού ἐπιθυμοῦν οἱ ΗΠΑ γιά
τήν περιοχή, ἀπό αὐτή τήν ἐμπορική συμφωνία μέ τήν Σοό.
"va011;
6. ”Ομως μή ξεχνᾱμε ὅτι καί ἡ
χούντα τοῦ Παπαδόπουλου εἶχε
κλίσει μέ τήν Σοὸ. Ἕνωση 2513τή
Συμφωνία γιά τήν ἀξιοποίηση
τῆς Τύρφης τῶν Φιλίππων (Ἀπρίλης 73). 'H κάνω λάθος;

Εὐχαριστῶ
Σ.Κ.

Ο Ὁ ἀναγνώστης Ξ. Μπρουτζαλάκης, ἀνασκοπώντας τά γεγο. νότα τοῦ ’78 καί ἀφοῦ ἀναφέρει
’ὅτι «ἡ σοσιαλιστική ἀλληλεγγύη
Ο Ἐρωτηματολόγιο ὑποὸάλλει
καί ἄλλος ἀναγνώστης πού ὑπο- μεταφράστηκε σέ κηδεμονία»,
συνεχίζει.·
γράφει Σ. Κ..νΑς εἴμαοτε δίκαιοι. Δέν φταίει
1. Καί πρῶτον; ποιός εἶναι
ὁ Μάρξ γιά τήν κατάντια τῶν αὐαὐτός πού κινεῖ τά νήματα, πού
τοανακηρυσσομένων ἐφαρμογῶν
στήν ἄκρη τους ὅρίσκονται οἱ
του. Δέν ἐφταιξε ὁ Χριστός γιά
κάθε μορφῆς Πινοσέτ. Παπαδό- τά ἐγκλήματα που ἐγιναν 016
πουλοι, Ἰωαννίδηδες, Σάχηδες,
ὄνομα τοῦ Χριστιανισμοῦ. (ΝύΒιντέλα;
χτα Ἀγίου Βαρθολομαίου, Ἱερά
2. Κατὰ πόσο μποροῦν νά κιἘξέταση κλπ.). "000 γιὰ τήν
νηθοῦν μόνες τους αὐτές οἱ μαἈμερική τοῦ Κάρτερ καί τῶν
ριονέττες καί νά ἐφαρμόσουν μιά
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τά γεάλλη πολιτική, Καί γιατί ἄλλωστε γονότα καί ἡ διεθνής πρακτική
νά 16 κάνουν αὑτός γιά ν’ ἀπο(ἰδίως οτήν Περσία) νομίζω ὅτι
δείξουν μήπως πώς δέν εἶναι μαεἶναι πολύ εὐγλωττες ἀποδείξεις

Tsz . Λίνος Πασος·

ΙλιῖΛ.
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O ἢ 42ος παράλληλος
mam;- οΔνῑῑεΑΣ
mar/717 9 Inti 3619 724
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πού μᾶς ὅγάζουν ἀπο’τόν κόπο
τῆςξερῆςὰναφορᾶς
Τελειώνοντας, νομίζω ὅτι πρίν
πιάσουν μερικοί 16 φτιὰρι καί
μοῦ πετάξουν τή λῖὶσπη «ἀντιδραστικός» ἃς σκεφτοῦν πιό
ἤρεμα, ἀποδεομευμένοι ἀπό
ὁποιαδήποτε δεσμά.
Ξενοφῶν A. Μπρουτζαλάκης
ΑΠΟΡΙΑ
Κύριε Διευθυντά,
διάὸασα στίς ἐφημερίδες ὅτι
ἀνάμεσα α’ ἐκείνους πού παρακολούθησαν τήν κηδεία τοῦ γνωστοῦ μεγαλέμπορα ὅπλων ἧταν
καί κάποιος κ. Π. Κανελλόπουλος.
Ἀναρωτιέμαι ἄν πρόκειται γιά
τόν γνωστό φιλόσοφο, ἱστορικά,
συγγραφέα, συμπαραστάτη τοῦ
Πολυτεχνείου καί πρώην πρωθυπουργοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλο ἤ εἶναι ἁπλή ουνωνυμία.
Μέ πολλή ἐκτίμηοη
Ἀντώνης Φιλίππου
Σ.Σ. Ὁ ἀναγνώστης μας, ἄν
παρατήρησε τόν Τύπο ἐκείνων
τῶν ἡμερῶν,θά πρόσεξε ἐξ ἄλλου
ὅτι μιά μεγάλη μερίδα του ἀναφέρθηκε μέ πολύ συγκίνηση στό
ἔργα τοῦ «ἐθνικοῦ εὐεργέτῃ».
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AEKAI'IENOHMEPH'
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Δημοχάρους 60

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ
Δεινοκράτους 131, Ἀθήνα 601.
Γ. ’Υπεύθυνος Τυηογραφείουῑ ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Δημοσθένους 153
Καλλιθέα
O Καλλιτεχνική ἐπιμέλειαι
ΜΑΚΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΗΣ
Ο Μοντάζῑ
r. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΣ

O Διαφημίσειςῑ
ΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ >
ΠΑΤΤΥ ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΚΟΥ
O Φωτοστοιχειοθεσίαῑ
«ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ» ΕΠΕ

Βασ. Ἀλεξάνδρου 2, Χίλτον.
Τηλ. 748.314 — 713.604
0 Ἀναπαραγωγή φιλμςῑ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΑΝΝΕΤΟΣ
Μετσόθου 29

Τηλ. 8221.829
Ο Ἐκτὺπωση;
Ἑργοστ. Γραφικῶν Τεχνῶν ·
Γ. ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ

Ἰασίου 5, Περιστὲρι.Τηλ. 57.22201

0 Κάθε ἐνυπόγρσφο ᾱρΘρο
ἐκφράζει τήν ήροσωπική
άηοψη τοῡ συγγραφέα του.
O Χειρόγραφα δέν ἑπι-

’ σι· ἐ ονται.

ΚΑΤᾼΓ Γ EAIA

Ἀγαπητό Ἀντί»,
Δέν σᾶς γράφω γιά νά σᾶς
ἀναφέρω ὅτι κληρικὸς ἐκανε
ἀντικουμουνιστική προπαγάνδα
(ὅχι πολύ σπάνιο). Ἀλλά ἐπειδή
ἡ περίπτωση εἶναι ἰδιάζουσα, μιά
καί ὁ κληρικός εἶναι καί καθηγητής θεολογίας 016 Γ υμνάσιο θηλέων Ἀμαρουσίου, καί ἡ προπαγάνδα γίνεται σέ κάθε εὐκαρία
στίς μαθήτριες τοῦ σχολείου.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ κ. καθηγητής ἔχει καί πολύ χιοῦμορ, ὅπως
τήν τελευταία φορά, πού 016 μάθημα τῶν θρησκευτικῶν μέ θέμα
«Θεία Χάρις», ἔφερε σάν παράδειγμα, τήν χάρη πού ζήτησαν οἱ
μετανοήσαντες «ἀναρχοκουμμουνιστές» ἀπό τόν ὅασιλιά.
Σ’ ἐκείνους δέ πού δέν μετάνιωσαν καί πῆγαν μέ ψηλά τό κεφάλι 01:6 ἐκτελεστικὸ ἀπόσπασμα,ἀναφέρθηκε μέ ὑὸριστικά λόγια καί τους χαρακτήρισε ἀναρχικοὺς καί προδὸτες τῆς πατρίδας. ,
Τελικά, ἐὸγαλε τό συμπέρασμα
ὅτι αὐτή θά εἶναι πάντα ἡ μοίρα
τῶν μή «ἐθνικοφρὸνων», ἀφοῦ
εῖναι ἄθεον καί θέλουν τό κακό
τῆς πατρίδας καί τῶν συνανθρωπων τους.
Αὐτό πού μοῦ ἔκανε ἐντύπωση
εἶναι ἡ σιωπή τοῦ συλλόγου γονέων καί κηδεμόνων τοῦ σχολείου. Θέλω νά πιστεύω πάντως
ὅτι δέν ἔχουν πληροφορηθεῖ ἴσως
τήν δραστηριότητα τοῦ καθηγητῆ.
Μέ ἐκτίμηση
Θ.Κ.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ἐσωτερικοῡ
Ἑξαμ. 320 6px. — Ἐτήσία, 640
Ὲτήοια Ὀργανισμῶν,
Τραπεζῶν, κλι-ι; 1.500 6px.
Γιά (pom-111m; ἑκητωση 15%
Εξωτερικοῡ

Εὐρώπη - Mcaoy. xùpcs: .“

. . . . . . . άεροτι. δολ. 32
Η.Π.Α. - Καναδάς - 'Ay. Ἀσίας

. . . . . . , άεροη. δολ. 56
0 Ἐμ6ασματα, έηιταγέςῑ
ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ· ,
Δημοχάρους 60, ΑΘΗΝΑ 601.
O T_|MH TEYXOYEf δρχ. 25
Ο ΠΑΛΙΑ ΤΕΥΧΗ; ΤΙΜΗ δρχ;40
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣῌ
0 γιά τά Θιὸλιοῐιωλεῑα
τῆς Ἀθήνας;

Στά γραφεῖα τοῦ «ANTI,»
Δημοχάρους 60, τηλ. 732-713
Ο γιά τά 6ι6λιοῐῐωλεῑα
B. Ἐλλάδας;
Βιθλιοηωλεῑο
N. Κοτζιά καί Σία O.E.
Τσιμισκή 78, τηλ. 279.720
Θεσσαλονίκη

ΑΝΤ.ΛΙΒΑΝΗΣ &IIA “NEA ΣΥΝΟΡΑ»
ΣοΛΩΝοΣ 94, πιλά 36 107 589
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